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التكيف مع تغير المناخ
نسيبة يونس *

املقدمة
تغي
وقعت سلسلة من األحداث الدرامية يف األشهر الستة املاضية ،أعادت معها حقيقة ُّ
املناخ وأخطاره إىل ذهن اجلمهور العراقي .اجتاحت البالد تسع عواصف ترابية يف مدة مثانية أسابيع
فقط ،ممَّا َّأدى إىل إغالق الدوائر احلكومية ،واملطارات ،وخنق النشاط االقتصادي ،ورقود آالف
األشخاص يف املستشفيات .كما استغلت خالاي تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ضعف مدى
الرؤية؛ بسبب العواصف ِّ
لشن هجمات على قوات األمن العراقية.
فجَر خرب جفاف حبرية ساوة يف حمافظة املثىن -يف بداية عام  -2022سيالً من مشاعر
َّ
احلزن واحلنني إىل املاضي ،إذ أعرب السكان احملليون واملعلقون عن أسفهم لتأثري ذلك على سبل
العيش ،وعلى هوية احملافظة .تال ذلك مزيد من القصص املرعبة عن االخنفاض احلاد يف منسوب
املياه يف حبرية محرين يف حمافظة دايىل ،وعن زايدة نسب التلوث يف حبرية الرزازة يف حمافظة كربالء.
اخنفضت جودة املياه يف البصرة -يف عام  -2018كثرياً مع ارتفاع منسوب املياه يف
اخلليج العريب متصاحباً مع اخنفاض تدفق املياه من األهنار املنبع ،وتنخفض نسب األمطار ،ممَّا
َّأدى إىل ارتفاع امللوحة يف هنر شط العرب ابملدينة .نتيجة ذلك ،رقد ما يقرب من ( )120ألف
شخص إىل املستشفيات ،و َّأدى إىل اخنراط آالف املواطنني إىل االحتجاجات اجلماهريية ضد
ردت قوات األمن واجلماعات املسلحة املرتبطة ابلكياانت
السلطات احلكومية احمللية واالحتاديةَّ .
السياسية ابلعنف ،فقتلت ( )31شخصاً على األقل ،وجرحت مئات آخرين .وبسبب سوء
تعامل احلكومة مع األزمة إىل إجهاض حماولة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتسنُّم والية اثنية ،وأضر
بشرعية مؤسسات الدولةَّ ،
ومكن اجلماعات املسلحة من شن محلة اغتياالت تستهدف الناشطني
واملتظاهرين.
* املستشار األول ملعهد السالم األوريب.
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تغي املناخ يف النقاش السياسي يف
أفضت هذه األحداث جمتمعة أخرياً إىل زج قضية ُّ
العراق ،لكن قادة البالد مل يتخذوا بعد إجراءات هادفة .هذا مع حقيقة َّ
أن التوقعات على املدى
املتوسط والطويل للعراق ،وأتثريات املناخ خطرية للغاية .يف عام  ،2019صنف تقرير لألمم
املتحدة العراق على أنَّه خامس دولة يف العامل األكثر فقراً على صعيد توافر املياه والغذاء ،والتعرض
لدرجات احلرارة القصوى .ترتفع درجات احلرارة يف البالد مبعدل أسرع بسبع مرات من املتوسط
العاملي ،يف حني من املتوقَّع أن ينخفض معدل هطول األمطار السنوي بنسبة ( )9%حبلول عام
 .2050ويف الوقت نفسه ،تواجه الدولة معدل منو سكاين يبلغ ضعف املتوسط العاملي ،بنسبة
( )2.25%يف السنة؛ من املفرتض أن يصل عدد سكان العراق إىل ( )50مليوانً حبلول عام
 2030و ( )70مليوانً حبلول عام .2050
تتسبب هذه الدوافع الديناميكية هبجرةكبرية من الريف إىل احلضر ،ممَّا يثقلكاهل اخلدمات
ِ
ِ
يؤدي إىل اضطراابت اجتماعية ،ويذكي
العامة ،ويقلّل فرص العمل احملدودة يف املناطق احلضرية ،ممَّا ّ
روح املنافسة ،والصراع بني احملافظات وبني القبائل .يف بعض احلاالت ،متكنت اجلماعات املتطرفة
من الفوز مبوطئ قدم يف املناطق الريفية الفقريةَّ .
إن احلكم غري املؤهل يف العراق والقطاع اخلاص
الضعيف ،وما يرتتب على ذلك من نقص يف االستثمار األجنيب املباشر ،يعوق البلد عن اختاذ مزيد
تغي املناخ وآاثره .كما َّ
أن إدارهتا الداخلية تتسبب هبدر
من اإلجراءات املتضافرة؛ ملعاجلة أسباب ُّ
إدارة املياه ،ممَّا يضعها يف موقع ال ميكن مقارنته مبوقع بلدي املنبع تركيا وإيران ،اللتني تبنيان سدوداً
تؤدي إىل تفاقم أزمة العراق.
َّ
إن العراق حباجة ماسة إىل إقرار أجندة سياسات عملية مناخية فعالة وختصيص متويل مايل
كبري هلا .ميكن لألوروبيني تقدمي دعمهم بطرائق عديدة ،ابلتأكيد من الناحية الفنية ،ولكن عن
طريق إقناع القادة السياسيني يف العراق بفوائد مثل هذه األجندة ،ليس فقط ملعاجلة أتثريات املناخ
املتغري ،ولكن لتحسني احلوكمة الداخلية وتنويع اقتصاد البلد.
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تغي املناخ يف العراق
سياسات واقتصادايت ُّ
سياسة
مير العراق -يف الوقت احلايل -بفرتة عجز سياسي ،فبعد تسعة شهور من االنتخاابت
ُّ
َّ
الربملانية يف تشرين األول  ،2021مل تُشكل حكومة جديدة بعد .يف اآلونة األخرية ،عصفت
االضطراابت ابملشهد السياسي حينما استقال أعضاء التيار الصدري -الكتلة األكثر مقاعداً يف
االنتخاابت -من الربملان بصورة مجاعية .مع إفادة العراق من عائدات غري متوقعة يف مدة ارتفاع
أسعار النفط ،إال َّ
أن الدولة قد تكون غري قادرة قانونياً على مترير ميزانية جديدة لتوزيع األموال،
تغي املناخ أم غريها من القضااي اليت تتطلب استثماراً والتزاماً على املدى الطويل ،لغاية
سواءً ملعاجلة ُّ
تشكيل حكومة جديدة.
حىت حينما تتوىل حكومة جديدة مهامها يف هناية املطاف ،فليس من الواضح على اإلطالق
َّ
أن العمل املناخي سيحصل على الدعم ،والتمويل رفيع املستوى الذي يتطلبه .املنافسة السياسية
على أشدها ،ال سيَّما بني األحزاب الشيعية املسلحة اليت حتكم بعض املناطق األكثر تضرراً من
تغي املناخ ،إذ تعطي هذه األحزاب األولوية لقضااي أخرى .خلف هذه الفوضى السياسية ،يكمن
ُّ
تغي املناخ بني النخبة احلاكمة يف البالد.
فهم فقري عن قضية ُّ
ٌ
تعرض بعض األصوات البارزة قضية االستثمار يف املناخ ،من ضمنها شخصيات تتسيد
املشهد السياسي العراقي .مببادرة من الرئيس برهم صاحل ،تبنت احلكومة الفيدرالية يف تشرين الثاين
 2021مشروع إحياء بالد ما بني النهرين .يرسم هذا املشروع ألول مرة خطة طموحة ملعاجلة
اآلاثر ابلغة األمهية الناجتة عن غري املناخ يف البالد .الرئيس صاحل هو مدافع متحمس عن التكيُّف
تغي املناخ .يف مقابلة مع املؤلفة ،قال« :حجم املشكلة ُّ
مع ُّ
[تغي املناخ] خطري للغاية بوصفه حمركاً
للصراع ،وعدم االستقرار لدرجة َّأنا أصبحت شيئاً فشيئاً قضية يرى فيها السياسيون العراقيون قضية
تستحق احلديث عنها».
وتشمل مقرتحاته مبادرة إدارة املياه وبرانمج إعادة التشجري ،وخطط الستثمار الطاقة
اخلضراء .مع َّ
أن الرئيس جنح يف إقناع جملس الوزراء بتبين مشروع إنعاش بالد ما بني النهرين بوصفه
إطاراً للسياسات ،لتمويله وتشغيله ،لكن جيب أن يكون القادة السياسيون يف العراق على استعداد
الستثمار األموال يف هذه املبادرات طويلة األجل .يف حني َّأنم يف وضع حرج بسبب عدم قدرهتم
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على مترير امليزانيةَّ ،
فإن معظم صناع القرار العراقيني يفضلون مع ذلك مواصلة إرضاء اجلماهري بفرص
عمل قصرية املدى ،مثل فرص العمل احلكومية يف القطاع العام.
كما أصدر وزير املالية ،علي عالوي ،ورقة بيضاء لإلصالح االقتصادي يسعى إىل وضع
لتغي املناخ.
االقتصاد العراقي على أسس مستدمية ،وحترير األموال العامة لالستثمار يف االستجابة ُّ
هبذه الطريقة ،ميكن للقادة األفراد إحداث أتثري عن طريق زايدة الوعي ابلقضية بني النخبة السياسية.
مع التوقعات املتشائمةَّ ،
فإن مشروع إحياء بالد ما بني النهرين ومبادرات مثل مبادرة عالوي
تظهر َّ
تغي املناخ حيظى أخرياً ببعض االهتمام على أعلى مستوى يف السياسة العراقية .مىت
أن ُّ
ما متكنت املؤسسة السياسية يف العراق من االتفاق على تشكيل حكومة جديدة ،سيكون من
تغي املناخ.
الضروري هلا إيالء األولوية لتمويل املبادرات الطموحة وتنفيذها ملعاجلة أتثري ُّ
املواقف العامة
مع صعوبة ُّ
تغي املناخ ،إال َّ
أن اجلمهور العراقي متنبه لتأثرياته.
التأكد من حجم اإلدراك بقضية ُّ
يتزايد القلق عند البدو الرحل الذين يعانون من قلة هطول األمطار ،وعند الصيادين املعتمدين على
تغي املناخ وصراعاهتم
البحريات املتقلصة .لقد أوضحت شرائح واسعة من اجلمهور وجود صلة بني ُّ
اليومية .غالباً ما تؤدي قضااي مثل ندرة املياه إىل االحتجاجات ،كما يعتقد اجلمهور َّ
أن احلكومات
والسلطات احمللية املتعاقبة قد أساءت إدارة البيئة ،وفشلت يف االستجابة ألزمة املناخ.
تغي املناخ .يف أعقاب احلرب على داعش مباشرة ،احتلت
املرجح أن يتزايد بروز قضية ُّ
من َّ
قضااي مثل الفساد والتعليم واالقتصاد وإعادة اإلعمار مرتبة أعلى من البيئة بوصفها من أهم
تغي املناخ
االهتمامات احمللية .ولكن ،مع احنسار الصراع يف املاضي وأصبح الضرر الذي أحدثه ُّ
أكثر وضوحاً ،ازداد الرتكيز العام على البيئة .يف العواصف الرتابية اليت خيمت بغبارها على العراق
يف النصف األول من عام  ،2022امتألت وسائل التواصل االجتماعي ابملشاركات اليت تُشري إىل
تغي املناخ بع ِّده السبب .وهناك بع ٌد دميوغرايف هلذا األمر ،إذ يدرك الشباب العراقي هذا املوضوع
ُّ
مسح أجراه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي َّ
أن ( )67%من األطفال دون سن ()18
جيداً .وجد ٌ
عاماً يف العراق يعتقدون َّ
أن هناك «حالة طوارئ مناخية».
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االقتصاد وتقنية إزالة الكربون
إذا تقاربت وجهة نظر الرأي العام والنخبة بشأن خطة عمل مناخي أقوىَّ ،
فإن التقدُّم
احلقيقي يف العراق سيتطلب استثماراً أجنبياً مباشراً يف الطاقة اخلضراء .ولكن ما مل تتخذ النخبة
السياسية يف البالد اخلطوات الالزمة لتحويل العراق إىل بيئة جاذبة لالستثمار (وهو ما رفضوا القيام
به مراراً وتكراراً) وإىل أن تقوم بذلكَّ ،
فإن احلكومة الفيدرالية (واحلكومات احمللية) ستفتقر إىل املوارد
التصحر وصده ،وحتسني أمن الطاقة عن طيق
الكافية لالستثمار يف احلفاظ على املياه ،وإعاقة
ُّ
تطوير إمكاانت الطاقة املتجددة الكبرية يف العراق.
ميكن لإلصالح االقتصادي أن يساعد يف ذلك ،وهو ضروري على أي حال .طوال العقد
املاضي ،شكلت عائدات النفط أكثر من ( )99%من الصادرات العراقية و ( )85%من ميزانية
احلكومة ،وقد أشار عالوي إىل أنَّه إذا وصل العامل إىل صايف انبعااثت صفرية حبلول عام ،2050
َّ
املرجح أن تربز فرص كبرية
فإن صايف اإليرادات للدول املنتجة للنفط سينهار بنسبة ( .)75%من َّ
يف حال االبتعاد عن النفط -الذي يهيمن على االقتصاد ،-ولكنَّه ال حيتضن سوى ( )1%من
إمجايل العمالة يف البالد .يف املقابل ،قد يوفر االنتقال إىل الطاقة اخلضراء مزيداً من فرص العمل.
مع ذلكَّ ،
فإن الطبيعة غري املتنوعة اليت تغلب على االقتصاد العراق جتعله عرضة للتحول
العاملي حنو تقنية إزالة الكربون .ميكن أن يكون لالتفاق األخضر األورويب لالحتاد األورويب ،من
بني دوافع أخرى إلزالة الكربون ،تبعات جيوسياسية خطرية على االقتصادات اليت تعتمد على
صادرات اهليدروكربوانت .العراق هو أحد املوقعني على اتفاقية ابريس للحد من االنبعااثت العاملية،
تعهده خبفض انبعااثت غازات االحتباس احلراري بنسبة متواضعة تقدَّر بـ( )1%حبلول عام
مع ُّ
 ،2035وهناك هدف إضايف بنسبة ( )13%مشروط ابلدعم الدويل .جادل وزير املالية العراقي
َّ
أبن هذا الدعم سيكون حيوايً لضمان َّأل يكون لالنتقال العاملي إلزالة الكربون أي آاثر سلبية على
العراق ،أو على أمن املنطقة واستقرارها .كما َّ
حذر املسؤولون العراقيون الدول املتقدمة والدول اليت
ٍ
النتقال سري ٍع للغاية.
ال تعتمد على اهليدروكربوانت من الضغط؛
ما يزال هناك كثري الذي يتعني فعله لتأمني االستثمار؛ لتنويع االقتصاد .وسيكون مفتاح
ذلك هو معاجلة أوجه القصور العميقة يف احلكم يف العراق ،مبا يف ذلك احلد من الفساد .من شأن
هذه اخلطوات أن تساعد الدولة أيضاً على كسب االستثمار؛ للتكيُّف مع املناخ ،وتدابري التخفيف
من آاثره ،واليت من شأهنا توفري فرص العمل والتخفيف من الضغط االجتماعي.
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لتغي املناخ
عجز احلكم العراقي والقدرة على االستجابة ُّ
احلكم
تغي املناخ أو
يفتقر العراق إىل ثقافة سياسية قادرة على االستجابة للصعوابت اليت يفرضها ُّ
على وضع خطة للتحول االقتصادي كما لوحظ يف أعاله .ولكن مثل هذه املشكالت برزت جزئياً
على األقل؛ لضعف احلكم احلايل يف العراق ،وعدم القدرة على حتويل السياسة إىل أفعال من حيث
اخلدمات ،أو التنظيم ،أو البنية التحتية.
يعين ارتفاع أسعار النفط َّ
تغي املناخ والتخفيف
أن العراق قادر على االستثمار يف التكيُّف مع ُّ
من آاثره .ومع ذلك ،حىت لو خصصت حكومة عراقية مستقبلية موازنة جادة من أجل هذه
القضيةَّ ،
فإنا ستحتاج أيضاً إىل معاجلة عديد من مكامن الضعف يف احلكم ،واليت متنعها من
تغي املناخ اليت ميكن أن تكون يف نطاق سيطرهتا ،إذا كانت لتتوافق مع
ختفيف بعض جوانب ُّ
سياستها ،ومواردها ،وهياكل إدارهتا ،وتنفيذها.
َّ
إن مكامن الضعف هذه موجودة على املستويني احمللي والوطين .على سبيل املثال ،نشأت
توترات كبرية بني حني وآخر بني املؤسسات احلاكمة حول تقاسم املياه ،حنو :ما كان بني حمافظيت
ميسان والكوت ،وبني حمافظات املثىن ،والقادسية ،وذي قار .ويشكو مسؤولون من حمافظات
جنوبية مثل :ميسان ،واملثىن من َّ
أن حمافظات الشمال تستهلك أكثر من حصتها من املياه ممَّا
يؤثر عليها يف اجتاه جمرى النهر .يف آذار  ،2017أرسل حمافظ املثىن فاحل الزايدي اجلرافات وقوات
األمن؛ إلزالة حواجز املياه يف حي احلمزة يف القادسية ،خماطراً بوقوع اشتباك مسلح .وأشار حمافظ
ذي قار السابق ،حيىي الناصري ،إىل َّ
أن «احملافظات تعمل بقرارات فردية [على املياه] ،ممَّا ينذر
بكارثة».
ِ
يؤدي
على املستوى الوطين ،وزارة الزراعة هي املسؤولة عن الري وليس وزارة املوارد املائية ،ممَّا ّ
إىل عدم الوضوح يف وضع السياسات املتعلقة ابحملافظة على املياه وتنفيذها ،وحتديث تقنيات الري.
أمر يف غاية األمهية؛ َّ
ألن العراق يستخدم حالياً أساليب ري هتدر كثرياً من املياه .من الضروري
هذا ٌ
أن حيافظ العراق على املياه عن طريق حتديث أنظمة الري ،وهي مهمة تقدر وزارة املوارد املائية
َّأنا ستكلف البالد ما بني ( )50-70مليار دوالر على مدى السنوات ( )13املقبلة .للقيام
موحد اجلهود ابلتعاون مع السلطات اإلقليمية
بذلك ،سيكون على احلكومة الوطنية أن تنتهج هنجاً َّ
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املخولة؛ ملساعدة املزارعني احملليني يف مجيع أحناء البالد على االنتقال بسرعة إىل األساليب منخفضة
َّ
التقنية اليت تقلِّل من استخدام املياه.
التأثريات االجتماعية
ندرة املياه يف املناطق الريفية (اليت تفاقمت بسبب سوء إدارة املياه يف العراق) هلا أتثريات
متعددة .ميكن أن يؤدي إىل التصحر ،إذ تصبح األرض اخلصبة قاحلة .وهذا يه ِّدد ما نسبته
ِ
التصحر إىل
يؤدي
ُّ
( ،)92%وهي نسبة مرعبة ،من األراضي الزراعية يف البالد ،ومن املقدَّر أن ّ
تدفقات هائلة من اهلجرة احملليةَّ ،
وربا الدولية ،يف املستقبل .اهلجرة الداخلية من الريف إىل احلضر
مدفوعة يف املقام األول ابهنيار فرص العمل الريفية ،والذي حيدث حينما ال توجد مياه كافية لزراعة
األراضي الزراعية .يعتق البنك الدويل ،آخذاً األرقام بعني االعتبارَّ ،
أن اخنفاضاً بنسبة ( )20%يف
ِ
إمدادات املياه يف العراق ميكن أن خي ِّفض الطلب على العمالة الزراعية بنسبة ( ،)11.8%ويقلّل
الناتج احمللي اإلمجايل للبالد مبقدار ( )6.6مليار دوالر ،أو حوايل (.)4%
ويؤثِّر ذلك على األمن الغذائي :ندرة املياه واجلفاف يتسببان يف مز ٍ
يد من حاالت إخفاق
احملاصيل املتكررة؛ يف عام  ،2021أفاد ( )37%من املزارعني إبخفاق حمصول القمح ،و ()30%
أفادوا إبخفاق حمصول الشعري .كما َّ
أن للجفاف أتثرياً شديداً على املزارعني الرعويني ،إذ َّأدى
إخفاق احملاصيل إىل ارتفاع أسعار علف املاشية ،وندرة املياه ممَّا َّأدى إىل انتشار األمراض املنقولة
ابملياه اليت تضر ابلثروة احليوانية .املزارعون الصغار واجملتمعات البدوية هم األقل قدرة على امتصاص
الصدمات اليت تصيب دخوهلم بسبب اجلفاف ،ومن َثَّ فهم األكثر تضرراً.
ترفع هذه الصعوابت البيئية مستوايت اإلجهاد االجتماعي وتضع الدولة اليت تعاين من
العجز سلفاً حتت الضغط .تساهم هذه الصعوابت يف االضطراابت يف املناطق الريفية النازحة ،وتثري
وتصعِد من الغضب احمللي جتاه النخب احلاكمة.
املطالب لتقدمي اخلدمات يف املناطق احلضريةّ ،
ِ
يؤدي النمو يف توافر العمال اليوميون الذين مل يعد إبمكاهنم العثور على عمل يف الزراعة إىل زايدة
ّ
املنافسة على العمل يف قطاعات أخرى ،مثل البناء يف املناطق احلضرية .وتسبب هذه املنافسة
بدورها توتراً بني النازحني واجملتمعات املضيفة يف عدد من احملافظات مبا يف ذلك كربالء ،وصالح
الدين ،ودايىل.
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َّأدت التوترات -يف بعض املناطق -إىل نزاع مسلح ،كما هو احلال يف أجزاء من ذي قار،
وميسان حول شط العرب يف اجلنوب ،وحيث اندلع العنف حينما رعى انزحون قطعاهنم من
املرجح أن تزداد النزاعات احمللية اليت تدفعها
اجلاموس على أرض ال ميلكون أي حقوق عليها .من َّ
التوترات بني النازحني واجملتمعات املضيفة مع تصاعد تدفقات اهلجرة ،مع استمرار النمو السكاين
بال هوادة ،ويف حني تكافح السلطات العراقية لتوفري اخلدمات األساسية املطلوبة ملساعدة سكاهنا
احلضريني املتزايدين .تشتد املنافسة على املساكن احلضرية احملدودة؛ بسبب تدفقات اهلجرة احمللية،
ممَّا ِّ
يعزز منو األحياء الفقرية يف املدن املتضررة .ويف الوقت نفسه ،غالباً ما يكون هؤالء املهاجرون؛
بسبب املناخ مهمشني وفقراء ،ومييلون إىل الرتكيز يف أجزاء من املدينة فقرية ،وغري آمنة ولديها أقل
اخلدمات.
مثل هذه التغيريات جتعل العراق حتت سطوة االجتاهات واألحداث العاملية :إذ يستورد العراق
نصف إمداداته الغذائية من اخلارح ،وقد سامهت احلرب يف أوكرانيا يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
ووفْق برانمج الغذاء العاملي ،هناك ( )2.4مليون عراقي يف حاجة ماسة للغذاء واملساعدات
َ
املعيشية .هذا وقد ارتفعت أسعار بعض املواد الغذائية يف العراق بنسبة ( ،)20%رفعت بغداد من
قدر املبلغ الذي تدفعه للمزارعني العراقيني ،وقدمت منحاً لبعض العائالت ذات الدخل املنخفض
حلمايتهم من اآلاثر احملتملة ،على َّ
أن هذا احلل ليس حالً مستداماً .اقرتح عزام علوش ،خبري املناخ
ومستشار رئيس العراق ،على املؤلفة أن ِّ
حتول احلكومة العراقية الدعم الذي تق ِّدمه ابلفعل للقطاع
الزراعي بعيداً عن شراء املنتجات أبسعار اثبتة (مرتفعة للغاية) ،وإعادة توجيهها لتحفيز املزارعني
على التكيف مع تقنيات الري اخلاصة هبم .سيكون هذا بِال شك حتدايً سياسياً يف ح ِّد نفسه.
ولكن ،إذا ُو ِض َع يف سياق جديد تتخذ احلكومة مبوجبه خطوات أقوى للحفاظ على املياه يف
العراق ،وأخذ الشعب العراقي يف هذه الرحلة معهَّ ،
فإن هناك احتماالت سياسية جديدة ستُعرض
على الساحة.
ِ
يؤدي فشل احلكم يف العراق يف مجيع أحناء البالد إىل إاثرة موجات
على نطاق أوسعّ ،
مستمرة من االحتجاجات الشعبيةِ .
وقد استمرت هذه التحدايت حيث شجب املواطنون فشل
الدولة يف االستجابة بصورة مناسبة جملموعة من التحدايت ،واليت يتفاقم كثري منها؛ بسبب أتثريات
تغي املناخ.
ُّ

10

التحذير املبكر :كيف ميكن للعراق التكيف مع تغري املناخ

على سبيل املثال ،بدءاً من تشرين األول  2019فصاعداً ،اندلعت ما أصبح يُعرف ابسم
احتجاجات تشرين؛ بسبب جمموعة من املظامل مبا يف ذلك شحة فرص العمل للشباب العراقي
واليت تفاقمت بفقدان سبل العيش الريفية بسبب تدهور قطاع الزراعة بسبب ندرة املياهَّ .-اشتد
ردت اجلهات احلكومية وغري احلكومية على االحتجاجات بعنف ِّ
مروع ،ممَّا
هذا التح ِّدي حينما َّ
أسفر عن مقتل أكثر من ( )600متظاهر ،وإصابة أكثر من ( )20.000شخص .أضر هذا الرد
بشدة مبصداقية احلكومة العراقية ،و َّأدى إىل استقالة رئيس الوزراء عادل عبداملهدي ،والدخول يف
حكومة تصريف أعمال جديدة.
كل موجة من االحتجاجات والعنف ِّ
هبذه الكيفيةَّ ،
تقوض شرعية احلكومة العراقية
فإن َّ
وتزيد من خيبة أمل املواطنني العراقيني من السياسة .-ظهرت هذه اهلوة املتسعة بني النخبةالسياسية واملواطنني العراقيني ظهوراً واضحاً يف اإلقبال املنخفض على التصويت يف االنتخاابت
الربملانية يف تشرين األول .2021
إىل جانب احتجاجات تشرين ،اليت اجتاحت وسط العراق وجنوبه ،تندلع احتجاجات
تغي املناخ .على سبيل املثال ،يف آذار
حملية ابنتظام استجابةً للتحدايت احملددة النامجة عن ُّ
 ،2022خرجت مظاهرة يف منطقة السالم مبحافظة ميسان احتجاجاً على شحة املياه ِّ
وتلوثه
تفشي التيفوئيد ،واجلرب ،وأمراض جلدية أخرى بني سكان املنطقة.
يف هنر البترية ،ممَّا َّأدى إىل ِّ
استمرت االحتجاجات املتكررة يف حمافظة ذي قار ،إذ أغلق املتظاهرون الطرق الرئيسة للتعبري عن
غضبهم من نقص اخلدمات مبا يف ذلك عدم كفاية توفري املياه .وشهد إقليم كردستان تظاهرات
اندراً ما حتظى بتغطية صحفية ،مثل احتجاجات السليمانية يف حزيران  2021عقب انتشار
األمراض املنقولة ابملياه.
فضالً عن ذلك ،فشلت الدولة ابنتظام يف ضمان توفري الكهرابء جملموعة متنوعة من
االحتياجات ،مبا يف ذلك تكييف اهلواء يف درجات حرارة الصيف احلارقة اليت تصل إىل ()50
درجة مئوية .دفع انقطاع التيار الكهرابئي يف جنوب العراق يف عام  2021سكان العمارة يف
حمافظة ميسان إىل إظهار غضبهم عن طريق إشعال النار يف اإلطارات أمام إدارة صيانة الكهرابء.
وانتشرت هذه االحتجاجات يف حمافظات عديدة ،وأجربت وزير الكهرابء ماجد حنتوش على
االستقالة.
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ميكن توقع مزيد من االضطراابت املدنية اليت ابتليت هبا البالد مع استمرار منو السكان يف
املناطق احلضرية الكثيفة ،وارتفاع درجات احلرارة ،وفشل خدمات الدولة .ستكون هذه التحدايت
أقل حدة إذا كانت احلكومة قادرة ،يف املقام األول ،على تنفيذ تدابري التكيف اليت ختفف من
اإلجهاد االجتماعي؛ واثنياً ،إذا كانت احلكومة سرتسم مساراً حنو حتويل العراق من بلد معزول
ِ
وحيسن األمن الغذائي
إىل بلد رائد يف تبين اقتصاد جديد منزوع الكربون ،وخيلق وظائف خضراءّ ،
للعراق.
األمن
َّ
تغي املناخ فيما يتعلَّق ابملياه والغذاء والوظائف
إن التأثري املشرتك للحرمان الناجم عن ُّ
واخلدمات -مع ضعف احلكومة أو غياهبا يف أجزاء كثرية من البالد -جعل بعض اجملتمعات الريفية
يف العراق عرضة أمام خطر االلتحاق بركب اجلماعات املسلحة اليت توفر إمكانية احلصول على
هذه األشياء .على سبيل املثال ،أهنت موجات اجلفاف املنتشرة يف حمافظيت األنبار ونينوى عامي
 2006و 2007آالف الوظائف الريفية ،وسامهت يف جناح جهود القاعدة يف العراق لتجنيد
الشباب الساخطني من أجل نصرة قضيتها.
كانت شحة املياه أيضاً سبباً يف صعود داعش .استجابت داعش يف عزواهتا املبكرة
ألحداث الطقس القاسية عن طريق تقدمي الدعم للمجتمعات الريفية احملرومة .ومشل ذلك توزيع
املواد الغذائية يف مدة اجلفاف يف عام  2010وتوزيع النقود يف أعقاب العواصف الرتابية اليت دمرت
حقول الباذجنان ابلقرب من كركوك يف عام  .2012وهلذا السبب ،كان املزارعون من بني أبرز
شج ِ
عت
الداعمني األوائل لداعش .هنضت ندرة املياه أيضاً بدور يف الرواية الطائفية لداعش ،إذ َّ
اجلماعة اجملتمعات املتعثرة ،واملعرضة للمياه يف املناطق السنية على االعتقاد َّ
تعرضت لإلمهال
أبنا َّ
من قبل حكومة يُفرتض أن يهيمن عليها الشيعة .على سبيل املثال ،يف حمافظة صالح الدين،
كانت محلة التجنيد لداعش أكثر جناحاً يف األقضية الفرعية ،مثل الثراثر ،اليت كانت تعاين من
شحة املياه أكثر من املناطق اليت كان حصتها املائية أكرب.
تغي املناخ يف صعود معدالت التجنيد
لقد أدركت احلكومة العراقية الدور الذي ينهض به ُّ
للمنظمات املتطرفة .يف نيسان  ،2021قال وزير الدفاع مجعة عنادَّ ،
إن أتثري أزمة املناخ على نزوح
الناس وتدمري األراضي الزراعية ،وارتفاع معدالت البطالة تدفع الشباب «حنو اجلرمية واإلرهاب»،
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ممَّا يرتك أولئك الذين يفتقرون إىل الفرص االقتصادية ،وسبل العيش فريسة مستاسغة لداعش».
لكن احلكومة فشلت حىت اآلن يف اختاذ إجراءات ملموسة ملنع استمرار ذلك.
يؤثر النزوح الناجم عن املناخ أيضاً على احملافظات العراقية اليت ُحِّررت من قبضة داعش،
مثل نينوى وكركوك ،ويقوض جهود اإلنعاش يف تلك املناطق .نزح ابلفعل ( )1.2مليون مدين
تغي املناخ َّأنم يظلون
عراقي إىل مدن عراقية أخرى؛ بسبب الصراع مع داعش ،وقد يعين أتثري ُّ
انزحني أو جيربهم على االنتقال حملافظاهتم مرة أخرى .ابتداءً من كانون األول  ،2021تُظهر
السجالت َّ
أن ( )300عائلة (حوايل  1800فرد) عادت إىل نينوى بعد النزوح أثناء النزاع مع
داعش قد نزحت جمدداً بسبب اجلفاف .كانت معظم هذه العائالت من املناطق الريفية اجلنوبية يف
احملافظة ،ومل تتمكن من توفري الغذاء ملواشيها؛ بسبب قلة هطول األمطار.
ِ
يؤدي إىل
يؤدي أتثري تغري املناخ أيضاً إىل االخنراط يف اجلماعات السياسية املسلحة ،ممَّا ّ
زعزعة استقرار احلكم وتقويض سيطرة الدولة .يف البصرة ،على سبيل املثال ،يعود االخنراط يف
اجلماعات املسلحة جزئياً إىل تدهور الوضع البيئي حول شط العرب ،مع اآلاثر املألوفة للبطالة
والتهجري واهنيار احلياة الريفية .تنخرط بعض هذه اجلماعات املسلحة يف أنشطة غري مشروعة ،مبا
يف ذلك هتريب املخدرات ويف أعمال عنف سياسيِّ .
يقوض اخنراط الشباب يف صفوف اجلماعات
املسلحة قدرَة احلكومة العراقية على إدارة النزاعات احمللية وتقدمي اخلدمات.
أخرياً ،يساهم التنافس على املياه يف املناطق الريفية يف اندالع الصراع املسلح بني اجلماعات
العشائرية .حتدث مثل هذه النزاعات العشائرية املتعلقة ابملياه يف الغالب يف املناطق الريفية يف اجلنوب
العراقي .مع وجود دوافع متعددة إلشعال صراع عشائري ،لكن اخلالفات حول احلصول على املياه
هي من بني األسباب األكثر شيوعاً الندالع العنف .حولت العشائر البارزة يف بعض احلاالت
املياه إىل أراضيها الزراعية ممَّا تسبَّب يف خلق توترات مع العشائر اليت ال متلك مياهاً كافية لسد
ووفْق ما وردَّ ،أدت احلوادث املتعلقة ابملياه يف مشال البصرة إىل نزاعات عشائرية
احتياجاهتا اخلاصةَ .
استمرت لعقود ،وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات األشخاص ،إذ قالت شخصيات حملية َّ
إن
ندرة املياه تسبِّب حوايل ( )10%من مجيع النزاعات العشائرية املستمرة .وتتزايد حوادث العنف
العشائري :تضاعف عددها بني عامي  2019و ،2020مث ارتفع مرة أخرى يف عام .2021
أكثر من نصف احلوادث يف عام  2021وقعت يف ثالث حمافظات عراقية تعاين من نقص املياه:
ِ
تؤدي النزاعات العشائرية إىل نزوح السكان .بني
البصرة وذي قار وميسان .يف بعض احلاالتّ ،
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كانون األول  2021وآذار  ،2022يف مديرية احلي مبحافظة واسط ،نزحت ( )25عائلة؛ بسبب
اخلالفات العشائرية اليت تندلع حول قضية املياه.
يف معظم احلاالت ،كانت احلكومة غري مستعدة ،أو غري قادرة على التدخل ،ويف بعض
األحيان تستخدم اجلماعات العشارية العنف مباشرة ضد السلطات احلكومية بشأن قضااي املياه.
على سبيل املثال ،يف املوصل ،وردت تقارير عن قيام القرى بتسليح نفسها ومنع السلطات من حفر
ِ
يؤدي ذلك إىل تقليل إمدادات املياه .يف كانون األول ،2021
اآلابر للقرى اجملاورة خوفاً من أن ّ
احتجاجاً على نقص املياه ،أطلق رجال عشائر الشويالت ابلقرب من حقل الغراف النفطي يف ذي
قار صاروخاً وأطلقوا رشاشاً ثقيالً على دورية للشرطة ابلقرب من قناة ري يف منطقة الرفاعي .مع
حصول اجملموعات العشائرية على أسلحة ثقيلةَّ ،
فإنا تش ِّكل حتدايً خطرياً بصورة متزايدة لسلطات
الشرطة احمللية.
موقف العراق اإلقليمي من املسائل املناخية
املنطقة اليت يوجد فيها العراق معروفة من الناحية اهليدرولوجية حبوض دجلة والفرات .وهي
معرضة بصورة خاصة لشحة املياه ،وتُظهر صور األقمار الصناعية َّ
أن املياه اجلوفية يف احلوض
َّ
تتناقص بوترية أسرع من أي حوض آخر على مستوى العامل تقريباً .يصعب التأكد من مستوايت
االخنفاض الدقيقة؛ بسبب تقلُّب املناخ واجلفاف وتغري مستوايت املياه والبناء على اجملاري املائية
لكن االجتاه واضح .-تُشري التقديرات إىل َّأن تدفُّق املياه يف هنري دجلة والفرات ميكن أن يتقلص
بنسبة ( )30%و ( )60%على التوايل حبلول هناية القرن .وسيستمر ارتفاع درجات احلرارة
واخنفاض هطول األمطار يف تكثيف هذا األمر جلميع دول احلوض ،ولكن بوصفه البلد املصب،
َّ
فإن العراق معرض خصوصاً للتغيريات اليت تنفذها دول املنبع .وتؤكد هذه الدول ،وخصوصاً تركيا
وإيران َّ
أن العراق سيحصل على نصيبه العادل من املياه ،ولكنَّه يسيء إدارهتا .يف غضون ذلك،
يستمر الطلب على املياه يف النمو يف العراق مع زايدة عدد سكانه.
تتفاقم أزمة شحة املياه يف العراق؛ بسبب أنشطة الدول اجملاورة ،مبا يف ذلك تطوير البنية
التحتية وبناء السدود وحتويل جمرى الروافد يف تركيا وإيران .كما َّ
أن اخنفاض تدفقات املياه من هذه
البلدان يقلِّل من الوصول إىل املياه يف العراق ،ويؤثِّر سلباً على عالقات بغداد معهم .هدَّد انئب
رئيس الربملان حاكم الزاملي مؤخراً مبقاطعة البضائع الرتكية واإليرانية وقطع العالقات االقتصادية مع
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أن مثل هذا اإلجراء اجلذري قد ال حيدث حقاً ،إال َّ
البلدين؛ بسبب اخنفاض تدفُّق املياه .مع َّ
أن
يوضح قدرة القضية على َّأنا متثِّل صرخة توحد السياسيني الشعبويني وتعقد العالقات عرب
البيان ِّ
احلدود.
تركيا
جيعل احلجم اهلائل للمياه يف العراق اليت تنبع من تركيا دولةً ذات دور مهم يف قضية تقاسم
املياه .حوايل ( )90%من تدفق مياه هنر الفرات و ( )40%من تدفق مياه هنر دجلة أييت من
تركيا ،يف حني َّ
أن الروافد األخرى اليت تنضم إىل األخري يف اجتاه جمرى النهر أتيت أيضاً من تركيا.
أجرب تغري املناخ تركيا على احلفاظ على حصة متزايدة من املياه ،ممَّا َّأدى منذ تسعينيات القرن
املاضي إىل شروع أنقرة بتنفيذ مشاريع بنية حتتية واسعة النطاق على جماريها املائية .ويشمل ذلك
مشروع األانضول املثري للجدل يف جنوب شرق البالد ،والذي َّأدى إىل بناء ( )22سداً على هنري
دجلة والفرات.
منذ ستينيات القرن املاضي ،أجرى العراق وتركيا سلسلة من احلوارات حول تقاسم املياه.
ومع ذلك ،مل ينجح أي منهم يف التوصل إىل اتفاق يطمئن خماوف بغداد بشأن إمدادات املياه من
ِ
ص ِّدق عليها مؤخراً بني العراق وتركيا واليت تلتزم ابلتدفق الصحي
تركيا .متثّل مذكرة التفاهم اليت ُ
للمياه إىل العراق رمزاً للتحدي :فهي تنص على َّ
أن أنقرة ستسمح ابلتدفق العادل للمياه ،ولكنَّها
ال حت ِّدد املستوى الدقيق .يف غضون ذلك ،يسري بناء البنية التحتية يف تركيا بوترية متسارعة .يف
تشرين الثاين من عام  ،2021بعد يومني فقط من افتتاح الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان سد
إليسو الضخم على هنر دجلة ،حذرت وزارة املوارد املائية العراقية من َّ
أن أنقرة خت ِطّط ابلفعل لبناء
سد جديد آخر على النهر نفسه.
تعززت التوترات بني تركيا والعراق بشأن تقاسم املياه ممَّا من شأنه تعقيد التوترات األخرى
َّ
بني البلدين ،ال سيَّما حول وجود حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق .كانت اجلماعة تقود
عصياانً ضد الدولة الرتكية منذ عقود عديدة ،وتعدُّها أنقرة أكرب هتديداً هلا .حملاربة اجملموعة ،أنشأت
تركيا عديداً من القواعد العسكرية يف العراق ،وتقوم ابنتظام بعمليات ضد حزب العمال الكردستاين
داخل العراق ،وآخرها عملية ( .)Claw-Lockشنَّت تركيا غارات جوية يف كردستان وحمافظة
نينوى الضعيفة املتنازع عليها .مثل هذه العمليات تتحدَّى السيادة العراقية وتضعف حكم بغداد،
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وتتوىل احلكومة واألمن والقدرة السياسية واالهتمام الذي ميكن أن يرّكِز خبالف ذلك على قضااي
تغي املناخ.
مثل ُّ
تفاقِ ُم قضية املياه صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاين .وصفت وسائل اإلعالم املوالية
للحكومة يف تركيا صراحةً البنية التحتية اجلديدة مثل سد إليسو على أنَّ ا معطَّلة حلزب العمال
املرجح أن تؤدي مثل هذه املشاريع إىل تكثيف هتجري
الكردستاين .لكن على املدى الطويل ،من َّ
األكراد داخل تركيا وزايدة الدعم للجماعة هناك .جيري العراق مفاوضات مع تركيا لشراء معدات
عسكرية مقابل زايدة تدفق املياه ،وسحب القوات الرتكية من قاعدة ابلقرب من املوصل .يف هذه
الصورة املعقدة ،سيظل صراع حزب العمال الكردستاين والقضااي املرتبطة به نقطة نفوذ وخالف يف
مناقشات تقاسم املياه بني تركيا والعراق.
ومن اجلدير ابلذكر أيضاً أنَّه اترخيي كان املسؤولون األتراك أكثر من راغبني يف استخدام
موقعها كدولة منبع للضغط على دول املصب للمشاركة يف عمليات مكافحة حزب العمال
الكردستاين أو القبول هبا .على سبيل املثال ،وقعت تركيا يف عام  1987اتفاقية مع سوراي اشرتطت
فيها صراحةً َّ
أن إطالق املياه على دمشق يعتمد على إهناء دعم حزب العمال الكردستاين.
إيران
تغي املناخ ،تشمل اجلوانب املهمة للعالقة بني العراق وإيران تقاسم املياه واعتماد
يف سياق ُّ
العراق على الواردات أبسعار معقولة من إيران واعتماد العراق على إمدادات الطاقة من إيران.
تُ ُّ
عد إيران مصدراً حيوايً ،ولكنَّها تنذر ابخلطر فيما يتعلق ابملياه للمحافظات اجلنوبية يف
العراق .يتدفق هنرا كارون والكرخة ،اللذان ينبعان يف غرب إيران ،يف هنر شط العرب ابلقرب من
البصرة .لكن إيران تقوم بصورة متزايدة بتحويل روافدها لتلبية احتياجاهتا من املياه املنزليةَّ .
حذر وزير
املوارد املائية ،مهدي رشيد احلمداين ،يف مناسبات عديدة من َّ
أن العراق خي ِطّط لرفع دعوى قضائية
دولية ضد إيران؛ بسبب قطع إمدادات املياه ،والطعن يف بناء البنية التحتية اإليرانية على األهنار اليت
تتدفق إىل العراق .كما هدَّد برفع قضية إيران إىل حمكمة العدل الدولية ،أو رفع قضية أمام هيئات
حقوق اإلنسان مثل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .يف كانون األول ،زعم الوزير َّ
أن
العراق كان يتلقى ( )10%فقط من تدفقات املياه اليت تلقاها يف السابق من إيران ،وقال َّ
إن الوزارة
«أكملت مجيع اإلجراءات الفنية والقانونية للدعوى القضائية» وأعدت تقريراً من مثاين صفحات
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أعدَّته جلنة من اخلرباء خبصوص انتهاكات إيران.
ومع ذلك ،يبدو َّ
أن العراق مل يتخذ مثل هذا اإلجراء الدويل ،وسيكون من املستحيل تقريباً
على بغداد َّ
أن تتبُّع أي عملية من هذا القبيل على أرض الواقع ،نظراً لتأثري إيران الواسع على النخبة
السياسية يف العراق .على أي حال ،يرفض املسؤولون اإليرانيون االهتام َّ
أبن طهران لديها إمداد
حمدود ابملياه جلارهتا ،وطلب بعضهم من العراق الرتكيز على حمدودية تدفق املياه من تركيا .أخرب
مستشار رفيع املستوى للحكومة العراقية املؤلفة أنَّه مع َّ
أن احلمداين كان صرحياً يف انتقاده إليران،
إال َّ
أن هذ التصرحيات ليست سوى مسرحيات سياسية يف املقام األول تربز يف أوقات اخلالف
املقرب سياسياً من التيار الصدري ،أنَّه من املالئم توجيه مثل هذه
الداخلي يف العراق .ووجد الوزيرَّ ،
االنتقادات جزئياً بسبب تدهور مسعة إيران بني اجلمهور العراقي.
كما َّ
أن الواردات الغذائية متثِّل عامالً مهماً يف هذه العالقة .يتهم انشطون إيران بتعطيش
العراق عمداً من املياه؛ لتدمري القطاع الزراعي يف البالد ،وإغراق السوق العراقية ابملنتجات الزراعية
اإليرانية .وقد َّأدت هذه املزاعم إىل دعوات من منظمات اجملتمع املدين ملقاطعة البضائع اإليرانية،
يف حني استهدفت احتجاجات تشرين (بعنف أحياانً) رموز النفوذ اإليراين يف العراق ،مبا يف ذلك
السفارات والقنصليات .يف سياق العقوابت الدولية الشديدة املفروضة على االقتصاد اإليراين ،كان
سوق العراق مصدراً حيوايً للسيولة لطهران .كما جعل قلة احملاصيل وفشلها ،وتراجع غلة املنتجني
اعتماد األسواق العراقية على املواد الغذائية اليت تص ِّدرها إيران أرخص وأكثر موثوقية ،ممَّا
العراقيني
َ
زاد من اعتماد العراق على جارته الكبرية.
كما تفاقم الغضب العام يف موجات احلر يف الصيف حينما أوقفت إيران بصورة دورية تزويد
العراق ابلطاقة؛ بسبب فواتري الكهرابء غري املسدَّدة .ورافقت االحتجاجات على انقطاع الكهرابء
عام  ،2018إشعال املتظاهرين لوحات إعالنية لشخصيات إيرانية ومكاتب األحزاب السياسية
تكررت بشراسة شديدة يف احتجاجات تشرين.
املرتبطة إبيران يف مشاهد َّ
الدافع وراء الغضب العام هو الرأي السائد َّ
أبن اجلماعات السياسية واجلماعات املسلحة
العراقية القوية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً إبيران لدرجة َّأنا تعطي األولوية إليران على املصاحل العراقية.
كما لوحظ َّ
تغي املناخ ،وغري مستعد للتعامل مع هذه
معرض بصورة خاصة لتأثريات ُّ
أن العراق بلد َّ
اآلاثر .ليس من املستبعد أن يضاعف الفاعلون اإليرانيون جهودهم الستخدام اجلماعات السياسية
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واملسلحة العراقية لقمع معارضة اجملتمع املدين احمللية اليت تسعى إىل التعويض عن هذه اآلاثر .إذا
اختذ العراق خطوات أكثر تضافراً حنو معاجلة نقط الضعف املناخيةَّ ،
فإن هذه اخلطوات سوف تزيل
متغرياً واحداً يعقد عالقته األوسع مع إيران.
حكومة إقليم كردستان
هناك توترات سياسية منتظمة بني حكومة إقليم كردستان واحلكومة الفيدرالية يف بغداد.
سعت حكومة إقليم كردستان يف مناسبات عديدة إىل استخدام موقعها كأرض منبع كنقطة ضغط
يف املفاوضات مع بغداد .على سبيل املثال ،حينما تنشأ خالفات بشأن امليزانية مع احلكومة
الفيدرالية .اقرتح املسؤولون األكراد يف بعض األحيان خفض تدفق املياه إىل العراق ،مبا يف ذلك يف
عامي  2014و ،2020حىت َّأنم وصفوا املياه َّ
أبنا «ورقة راحبة قوية» .يف نزاع على الثروة احليوانية
رد ٍ
فعل غاضب من بغدادِ ،إذ اهتمت
يف عام  ،2016أاثرت التهديدات الكردية حبجب املياه َّ
احلكومة الفيدرالية حكومة إقليم كردستان بتقويض حقوق اإلنسان وانتهاك الدستور العراقي.
أصبح تقاسم املياه أيضاً نقطة اشتعال يف املناطق املتنازع عليها .على سبيل املثال ،سبق
بتعمد قطع املياه عن مزارعهم إلجبارهم
للمزارعني العرب يف كركوك أن اهتموا السلطات الكردية ُّ
على ترك أراضيهم .كما أُبْلِ َغ عن توترات داخل اجملتمع بني العرب والرتكمان واألكراد بشأن املياه
يف كركوك يف املاضي .كانت املنطقة حتت السيطرة الفيدرالية منذ استفتاء االستقالل الكردي
عام  ،2017واملواجهة العسكرية الالحقة .ومع ذلك ،ما تزال األرض حمل نزاع ،ويف أي تصعيد
مستقبلي ميكن أن تكون املياه نقطة نفوذ ونزاع.
كما هو احلال مع العالقة مع تركيا ،تنهض البنية التحتية بدور يف غاية األمهية ،إذ أعر ِ
بت
احلكومة الفيدرالية عن غضبها من حكومة إقليم كردستان ملتابعتها بناء السدود دون موافقتها .يف
نيسان  ،2022اشتكت وزارة املوارد املائية يف بغداد من َّ
أن حكومة إقليم كردستان ،ومن دون
علمها وقَّعت اتفاقية مع شركة صينية لبناء أربعة سدود جديدة .حدث ذلك يف سياق التوترات
املتصاعدة بني أربيل وبغداد بعد أن قضت احملكمة االحتادية العليا َّ
أبن تصدير حكومة إقليم
كردستان للنفط والغاز تصرف غري دستوري ،ممَّا تسبَّب يف حالة من الذعر والغضب يف حكومة
اإلقليم .نظراً َّ
ألن احلكومة الفيدرالية بدأت اآلن يف اختاذ إجراءات لتنفيذ قرار احملكمة ،فمن
املرجح أن تستخدم حكومة إقليم كردستان سيطرهتا على تدفقات املياه يف املنبع كنقطة ضغط يف
َّ
املفاوضات املستقبلية.
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العالقات اإلقليمية األخرى
املنسقة احملتملة للحد من أتثري العواصف
شارك العراق يف احلوارات اإلقليمية حول اإلجراءات َّ
الرتابية .وكان احلمداين قد أعلن عن عقد اجتماع يف بغداد مع إيران وتركيا لبحث موضوع املياه،
تغي
مع عدم حتديد موعد حىت اآلن .مثل هذه املبادرات اإلقليمية هي طريقة مهمة ملعاجلة قضية ُّ
املناخ ،وبناء فهم أعمق عن أتثريها املشرتك واحلاجة إىل التعاون اإلقليمي بدالً من التنافس .كما َّ
أن
تغي املناخ حتدث يف وقت ينهض فيه العراق بدوٍر ر ٍ
ئيس يف اجلمع بني خمتلف دول املنطقة
قضية ُّ
من أجل احلوار السياسي واألمين .ميكن لبغداد أن تعمل على توسيع مثل هذه املبادرات لتشمل
تغي املناخ.
توجهات الدول اإلقليمية للتخفيف من أتثري ُّ
اإلجراءات اليت جيب اختاذها من أجل مصلحة العراق
جيب على احلكومة العراقية بذل مزيد من اجلهد إلدارة التنافس على املياه بني مؤسسات
احلكومة احمللية .وميكنها فعل ذلك عن طريق إنشاء إطار للتنسيق لضمان التوزيع العادل للمياه ،رمبا
بناءً على تقييم واضح وحمقَّق بصورة مستقلة الحتياجات كل منطقة .جيب أن حيتوي هذا أيضاً على
آليات تسوية املنازعات للمساعدة يف تقليل التوترات املتعلقة ابملياه بني السلطات احمللية املختلفة.
جيب على املؤسسات املالية العراقية -على وجه اخلصوص ،وزارة املالية وهيئة مكافحة
الفساد واهليئات التابعة -مضاعفة اجلهود؛ لتحسني بيئة االستثمار يف العراق .سيكون هذا أمراً
حامساً يف مساعدة االقتصاد على التكيُّف مع التحول بعيداً عن الوقود األحفوري .جيب الرتكيز
بصورة خاصة على خلق بيئة إجيابية لالستثمارات يف جمال االقتصاد األخضر ،مبا يف ذلك تدابري
لفهم إمكانيات الطاقة اخلضراء يف العراق ورمسها .وينبغي أن يتماشى ذلك مع االعرتاف َّ
أبن الفساد
متجذر بعمق يف البالد؛ سيكون حتسني بيئة االستثمار عملية طويلة األمد وبطيئة.
جيب على اجلهات العراقية الفاعلة التعامل مع أي حوارات بشأن املياه أو مفاوضات متعلقة
ابملناخ حبسن نية ،مبا يف ذلك عن طريق كبح التصرحيات والتهديدات القانونية غري الضرورية ضد
جريان العراق بشأن انتهاكات املياه .جيب على املسؤولني االمتناع عن استخدام هذه القضية
لتحريض قواعدهم السياسية الشعبية ،وبدالً من ذلك التعامل مع أي خماوف عن طريق القنوات
الدبلوماسية الرمسية .وهذا من شأنه أن حيمل وزانً سياسياً أكرب ومينع كل قضية متس العراق
وتسييسها ،وليس فقط قطاعات معينة من اجملتمع.
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أخرياً ،جيب على احلكومات احمللية والوطنية تنظيم محالت لتوعية اجلمهور ابلتأثري احملتمل
لتغي املناخ ،وخبطورة موقف العراق .جيب أن هتدف مثل هذه احلمالت إىل صناعة توافق يف اآلراء
ُّ
حول معاجلة القضية ،ومن َثَّ دفع األعضاء األكثر تردداً من النخبة السياسية إىل العمل .على
األحزاب السياسية واألفراد املرتبطني حبركة االحتجاج ،الذين فاز بعضهم مبقاعد برملانية يف تشرين
األول ،أن يضعوا مثل هذه القضااي يف مقدمة مواقفهم السياسية .وهذا من شأنه أن يساعد يف
توليد الزخم وكذلك تقدمي حل لبعض أزمات اخلدمات االجتماعية والعامة اليت خيبت أمل كثري
من اجلمهور العراقي.
اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها أورواب
تغي املناخ مسامهة
تلتزم الدول األوروبية بدعم االستقرار يف العراق ،وستكون معاجلة أتثري ُّ
مهمة من أجل هذه الغاية .ميكن لألوروبيني تقدمي خربات متخصصة لدعم العراق للتعامل بصورة
أفضل مع املشاكل املتعلقة ابملناخ .لكن جيب عليهم أيضاً أتكيد أمهية إعطاء األولوية السياسية
احمللية للقضية ،وإشراك اجلمهور إشراكاً مباشراً يف املسائل املناخية ،وتعزيز احلوكمة الداخلية ،وتنويع
االقتصاد ،ومتابعة احلوارات اإلقليمية بصورة أكثر أتكيداً.
التأثري السياسي
يف املقام األول ،وعلى املستوى السياسي ،ميكن للدول األوروبية أن تشجع األحزاب العراقية
على تشكيل حكومة جديدة .جيب عليهم البحث عن الفرص الساحنة ضمن جمال سري عملية
تشكيل حكومة جديدة حلث القادة السياسيني على تبين أجندة مناخية جادة ومتويلها .بصفته
شريكاً وثيقاً للعراق ،ميكن لالحتاد األورويب أن أيخذ زمام املبادرة يف هذا الصدد ،مع تقدمي خربته
أيضاً يف وضع السياسات.
جيب على االحتاد األورويب إضفاء الطابع الرمسي على قضية ُّ
تغي املناخ بوصفه جزءاً أساسياً
من مشاركته يف العراق .مع َّأنا رائدة يف هذه القضية ،إال َّ
أن القليل من واثئق االحتاد األورويب
تغي املناخ ،مبا يف ذلك اتفاقية الشراكة والتعاون بني
اإلسرتاتيجية حول العراق تُشري صراحةً إىل ُّ
االحتاد األورويب والعراق واستنتاجات جملس االحتاد األورويب بشأن العراق .تعرتف الدول الفردية
مثل السويد رمسياً ابلتداعيات السياسية واالجتماعية للتغيري البيئي ،ولكن ال يوجد إطار عمل
مماثل لالحتاد األورويبَّ .
تغي املناخ أولوية صرحية من شأنه أن يشجع الدول األعضاء على
إن جعل ُّ
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مواصلة العمل بشأن هذه القضية .كما ميكن للدول األعضاء أن تنشر خرباهتا ذات الصلة عند
مساعدة العراق؛ على سبيل املثال ،تركز الدبلوماسية اهلولندية مع العراق على إدارة املياه واألغذية
والزراعة.
ميكن أن ينظر االحتاد األورويب أيضاً يف توسيع دور البعثة االستشارية لالحتاد األورويب
يف العراق ،واليت فوضت حالياً لتقدمي املشورة للمسؤولني يف مكتب مستشار األمن القومي ووزارة
الداخلية بشأن اإلصالح األمين .ميكن أن يشمل الدور املوسع لبعثة االحتاد األورويب يف دارفور
إنشاء وحدة حمدَّدة مهمتها دعم احلكومة العراقية لتحديد األخطار األمنية املتعلقة ابملناخ ومعاجلتها.
عند الضغط من أجل التزام سياسي من قبل الالعبني العراقيني ،جيب على احلكومات
األوروبية التنسيق والعمل مع اجلهات الدولية الفاعلة األخرى ذات التوجهات املماثلة .على سبيل
املثالَّ ،
فإن املشروع املشرتك بني اململكة املتحدة وكندا الذي أعلن عنه مؤخراً مصمم ملساعدة بغداد
على حتقيق األهداف اليت تعهدت هبا يف اتفاقية ابريس ،من شأنه أن يوفر الزخم لعمليات التكيف.
جيب على احلكومات استكشاف إنشاء مبادرات أخرى من هذا القبيل.
االقتصاد واإلصالح
ميكن للدول األوروبية أن تواصل تكثيف جهودها لتشجيع تنويع االقتصاد العراقي ،مبا
يف ذلك تشجيع االستثمار اخلاص األورويب ونقل املهارات التقنية يف جمال الطاقة اخلضراء .جيب
أن تستمر جمموعة من اجلهات الفاعلة األوروبية ،مبا يف ذلك مجعيات األعمال ،يف العمل مع
احلكومة العراقية لتحسني بيئة االستثمار يف البالد جلذب االستثمار األجنيب املباشر إىل قطاعات
الزراعة والطاقة اخلضراء وإدارة املياه .ميكن أن أيخذ االحتاد األورويب زمام املبادرة يف هذا الصدد،
وقد عقدت ابلفعل ورش عمل مع أصحاب املصلحة العراقيني يف إطار مشروع مبادرات مكافحة
الفساد والتحكيم التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،والذي يهدف إىل خلق بيئة استثمارية آمنة.
جيب أن يوسع هذا العمل مع تركيز خاص إضايف على تسهيل االستثمار األخضر.
ميكن للدول األوروبية تزويد القادة السياسيني العراقيني وكبار موظفي اخلدمة املدنية ابلدعم
الفين والتدريب ونقل التكنولوجيا ،ال سيَّما لتحديث تقنيات الري ،وتعزيز قدرة املراكز احلضرية
ملواجهة اهلجرة الريفية .ميكن للدول األوروبية أن تشرع مببادرات استثمارية مشرتكة لدعم إدخال
مثل هذه التقنيات اجلديدة .يف هذا الصدد ،ميكن للحكومة العراقية واملاحنني األوروبيني التعاون مع
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منظمات اجملتمع املدين احمللية ملساعدة املزارعني على حتقيق هذا التحول.
التوترات احمللية وأنظمة اإلنذار املبكر
تغي
ميكن للدول األوروبية أن تساعد بصورة مباشرة يف تقليل التوترات احمللية الناجتة عن ُّ
املناخ عن طريق توفري مساعدة حمددة اهلدف .على سبيل املثال ،لن يكون ملشروع االحتاد األورويب
الذي أ ُْعلِ َن عنه مؤخراً لتحسني جودة املياه يف البصرة عواقب بيئية إجيابية فحسب ،بل قد يقلِّل
أيضاً من االستياء املدين يف املدينة .وابملثلَّ ،
فإن مبادرات االستثمار األوروبية املشرتكة اجلديدة
تساعد املناطق احلضرية على تسهيل تقدمي اخلدمات واالستعداد الستيعاب املهاجرين الريفيني ميكن
أن خت ِّفف التوترات احمللية ،ومتنع نشوب النزاعات األهلية.
ميكن ملنظمات اجملتمع املدين احمللية اليت تعمل مع املزارعني يف إدارة املياه أن تتعاون مع
الكياانت اإلعالمية احلكومية؛ لزايدة الوعي بني اجلمهور العراقي حول أمهية احلفاظ على املياه
وطرائق القيام بذلك.
األهم من ذلكَّ ،
أن اجلهود األوروبية إلقناع احلكومة العراقية إبعطاء األولوية للري املائي ميكن
أن يكون هلا أتثري حقيقي على اخليارات اليت تتخذها -إذا وضع األوروبيون هذا (ورمبا إجراءات
املرجح أن حتظى أفكار «استعادة مكانة
أخرى) من حيث مساعدة العراق على محاية سيادته .من َّ
العراق يف املنطقة» مبقبولية النخبة السياسية ،واجلمهور على ٍّ
حد سواء.
الدعم اإلقليمي
تستطيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،مثل هولندا والسويد ،تقدمي خربة خاصة يف
جمال إدارة املياه ،وميكن للجهات الفاعلة األوروبية األخرى دعم احلكومة العراقية للتفاوض بشأن
اتفاقيات تقاسم املياه العادلة مع تركيا وإيران .مع َّ
أن هذا العمل من احملتمل أن يكون جهداً معقداً
وطويل األمد ،إال أنَّه ميكنهم فعل ذلك عن طريق تقدمي تدريب على التفاوض ألصحاب املصلحة
العراقيني املكلفني مبناقشة املوضوع مع شركائهم األتراك واإليرانيني .ميكنهم أيضاً دعم عمليات
ِ
ب منهم القيام هبذا الدور.
التفاوض اليت حتدث ،مبا يف ذلك عن طريق توفري الوساطة إذا طُل َ
إذا اختذ العراق خطوات حقيقية للحفاظ على املياه ،ميكن أن تساعد الدول األوروبية يف
التوسط يف جتديد احلوار بني تركيا والعراق حول تقاسم املياه ،وميكن أن تشجع كال الطرفني على
ُّ
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فصل قضية املياه عن نقاط الصراع األخرى ،مثل الغارات الرتكية عرب احلدود على حزب العمال
الكردستاين .جيب على الدول األوروبية أيضاً دعم وتشجيع احلوارات اإلقليمية حول جمموعة متنوعة
من املبادرات املتعلقة ابملناخ ،واليت من شأهنا أن تعود بفوائد كبرية على املدى املتوسط.
https://ecfr.eu/publication/early-warning-how-iraq-canadapt-to-climate-change/
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