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تلوث اهلواء والتغيُّ املناخي:

اهلواء مزيج متجانس من مكوانت اثبتة النسب )أساساً: النرتوجي واألوكسجي ويشكِّالن 
معاً »%99« من مكوانت اهلواء اجلاف(، فضاًل عن نسب ضئيلة من غازات أخرى، أمهها خبار 
املاء، وامليثان، واثين أوكسيد الكربون، وينهض األخريان بدور مهم يف التوازن احلراري للغالف اجلوي 
األرضي، ويُعدُّ أي إخالل بتوازن نسب مكوانت اهلواء صورًة رئيسًة من صور تلوث اهلواء، ومن َثَّ 
سبباً رئيساً لتغريُّ املناخ. وهو أمر له آاثر مناخية عميقة، وهلذا التلوث حملياً مصادر عديدة بضمنها 
)الفحم،  األحفوري  الوقود  من  اهلائلة  الكميات  وكذلك  والتصفية(،  )اإلنتاج  النفطية  الصناعة 
الكربون وغازات دفيئة أخرى  انبعااثت غاز  يرافقها من  يومياً، وما  الذي حيرق  والنفط، والغاز( 
بنسب أقل، وهو أمر حيدث على نطاق أوسع بكثري يف عموم مناطق العامل طوال الوقت. وصل 
-يف الوقت احلاضر- مستوى تركيز اثين أوكسيد الكربون إىل ))400ppm ألول مرة يف الثالث 

ماليي سنة األخرية، مقارنة مبقدار 280ppm( ( عند بداية الثورة الصناعية. 

مع أنَّ العراق يُعدُّ منتجاً رئيساً للنفط، فإنَّه من فئة أقل املسامهي يف انبعااثت الكربون )أقل 
الكربون]1[، ويقدر ان )%20( من سكان  لغازات  العاملية  من %0.3 من كمية االنبعااثت 
العامل )الدول العشر الصناعية:الوالايت املتحدة، والصي، واالحتاد الروسي، واهلند، والياابن، وأملانيا، 
انبعااثت  أكثر من )%70( من جمموع  تنتج  اجلنوبية، وإيران(  املتحدة، وكوراي  وكندا، واململكة 

الكربون يف العامل]2[. 

االحرتار العاملي والتغيُّ املناخي:

لعل أهم حساب للتغريُّ املناخي ينتج من تقدير االحرتار العاملي، إذ ُيشري االحرتار العاملي 
)Global warming( إىل التغريُّ يف درجة حرارة سطح األرض نسبة إىل خط األساس املعتمد 
 ) 20C( و )1.50C( :يف التطبيق حمل الدراسة. تُعرف مستوايت االحرتار العاملي النوعي مثل
ات يف درجة احلرارة السطحية نسبة إىل معدل السنوات )-1850 ا تغريُّ و )30C( و40C أبنَّ

تحديات التغير المناخي في العراق والمنطقة 

علي كريم كاظم* - معن عبدالكاظم رشيد**

 * اهليئة العامة لالنواء اجلوية و الرصد الزلزايل - **  اجلامعة املستنصرية.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

مياًل  هناك  أنَّ  اتضح  آليٍة  رصٍد  معلوماِت  جمموعِة  إىل  واستناداً   ]3[. أساس  1900( كخط 
للنماذج الرايضية. لقد كانت السنوات اخلمس  أكب يف الفرتة )1998-2012( ممَّا ُقدِّر وفقاً 
من   .]3[ األقل  على  منذ 1850  املناخي  السجل  يف  مسجَّلة  فرتة  أحر   )2016-2020(
الواضح أنَّ عدد حرائق الغاابت مييل للتزايد؛ كنتيجة للتغريُّ املناخي، لقد أدرك اجملتمع العلمي املهتم 
ابلتغريُّ املناخي أنَّ مجيع أضرار هذا التغيري ستتفاقم عاملياً. لقد أظهرت دراسات تشبيهية أن غالفاً 
جوايً دافئاً سيغريِّ نط الدوران العام للغالف اجلوي، حبيث تكون مناطق العروض الوسطى أشد 
جفافاً متسببًة يف فرتات جفاف أكثر تكراراً وحرائق غاابت أوسع انتشاراً. على أيِّ حاٍل فاألمر 
َلت -يف  أكثر تعقيداً من ذلك؛ نظراً إىل أنَّ اجلفاف ليس السبب الوحيد حلرائق الغاابت. ُسجِّ
عام 2021- أرقام قياسية لدرجات احلرارة يف مناطق متعددة من العامل، )الشكلي–1و2( ]4[

 

الشكل–1: درجات احلرارة القياسية حول العامل لعام 2021

لت -يف هذا العام:2021- )486( حالة وفاة فجائية يف كولومبيا البيطانية بتاريخ  سجِّ
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التاسع والعشرين /حزيران/ 2021 حينما حلقت درجات احلرارة حنو 50 درجة مئوية )49.6(
.]4[

إنَّ الفعاليات البشرية قد تغريِّ -بصورة عرضية- املناخ؛ بزايدة انبعاث الغازات الدفيئة، وهي 
عامل حاسم يف اضطراب التوازن بي الطاقة املمتصة من قبل األرض -بصورة إشعاع ضوئي قصري 

املوجة– وبي اإلشعاع طويل املوجة –حتت احلمراء ]5[ .

الشكل–2: درجات احلرارة القياسية يف املنطقة لعام ]2021[.

ات واسعة يف شدة  وتشري الدراسات إىل أنَّ تغرياً طفيفاً يف درجات احلرارة تتسبَّب يف تغريُّ
ظواهر اجلو املتطرفة )الشكل- 3(.

هناك عوامل طبيعية تغريُّ مدخالت األشعة الشمسية املمتصة مثل الدورة الشمسية ذات 
مع  خمتلفة  آبليات  تتفاعل  فلكية  أسباب  من  تنتج  أطول  دورات  فضاًل عن  عاماً،  األحد عشر 
احليوي،  والغالف  املائي،  والغالف  اجلوي،  )الغالف  األرضي  املناخي  للنظام  املختلفة  املركبات 
ات بطيئة يف مدار األرض تؤثِّر على التوزيع الفصلي والعروضي لألشعة  والغالف الصخري(. إنَّ تغريُّ

الشمسية، فضاًل عن النشاط البكاين واسع التأثري]5[.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

ات كبرية يف  ات الصغرية يف املعدالت املناخية إىل تغريُّ الشكل –3– أعلى وأسفل- تؤدِّي التغريُّ
احلاالت املتطرفة]4[

هناك عامل بشري آخر ومهم، يتعلَّق بتغيري نط استخدام األرض من غاابت وغطاء أخضر 
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التعامل مع ظواهر املناخ هو حمدودية  إىل مناطق حضرية. من بي التحدايت امللحة اليت تواجه 
السجالت املناخية، فضاًل عن عدم قدرة النماذج العديدة املستندة إىل الدورة العامة على إعادة 
تشكيل فعال لتنبؤات معتمدة لظواهر املناخ املتطرفة. لقد أظهرت دراسة أجريت مؤخراً )2020 
- 2019( أنَّ حرائق الغاابت الواسعة يف أسرتاليا يف الثالثي سنة املاضية أدَّت إىل تسخي طبقة 
العامة للغالف اجلوي حسبما  )السرتاتوسفري( ويؤدِّي هذا ابلطبع إىل اضطراب واسع يف الدورة 
 World( أفاد علماء مناخ بريطانيون. ويف دراسة أخرى حديثة نشرها معهد تنسيب اجلو العاملي
Weather Attribution( بيَّنت أنَّ احتمالية حدوث اجلفاف الواسع قد ازدادت مبقدار 
)20( مرة، وبداًل من تكرارها مرة كل )400( عام، فقد أصبحت تتكرَّر كل )20( عاماً. يُظهر 
الفعاليات  تبدو  إذ  املاضية،  املئة وأربعي سنة  الزايدة املضطردة لدرجات احلرارة يف  الشكل )4( 

البشرية واضحة فيه. 

الشكل )4(: تغريُّ درجة احلرارة السطحية مع تزايد النشاطات البشرية ]4[للفرتة -1880
 2020
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حتول اهلالل األخضر إىل صحراء قاحلة:

تواجه املنطقة اليت تضم العراق -منطقة جنوب غرب آسيا-، ومعظم مناطق العامل يف الوقت 
احلرارة  املضطردة يف درجات  الزايدة  التطرُّف، مع  القسوة، وشديدة  مناخية ابلغة  ات  تغريُّ الراهن 
وموجاهتا املتطّرِفة، وزاد األمر سوءاً اجلفاف املمتد شديد القسوة، والذي نتج عنه نقص شديد يف 
موارد املياه العذبة املطلوبة للسكان والزراعة. انعكس ارتفاع درجة احلرارة سلباً على البيئة عن طريق 
زايدة التبخُّر من جتمعات املياه الطبيعية، أو خلف السدود، والنواظم الصناعية، ومن املعلوم أنَّ 

اجلفاف أييت مبزيٍد من اجلفاف يف عملية ديناميكية شديدة الرتابط. 

جعلِت الزايدة السريعة يف حجم السكان يف دول املنطقة، ومتطلبات التنمية يف بعضها –
خصوصاً تركيا– احلاجة للمياه العذبة تشتد أكثر فأكثر، ويف ضل غياب اتفاق رمسي بي الدول 
املتشاطئة على نري دجلة والفرات )الشكل 5( وحقيقة أنَّ املناخ ال يتقيَّد حبدود الدول، بل نظام 
عاملي التأثُّر والتأثري، فأيُّ ضرِر يسبب تردايً يف بيئة العراق سينعكس سلباً على الدول اجملاورة له، 
كما اتضح ذلك يف تكرار موجات احلر، وحرائق الغاابت يف تركيا، وزايدة ظواهر الغبار يف إيران 
وغريها من دول اجلوار، والعكس صحيح. ومن َثَّ فإنَّ على الدول املتشاطئة أن تسعى إىل احلد 
من أتثريات تغريُّ املناخ السلبية على الدول اجملاورة بعمل مسؤول. إنَّ املسؤول الرئيس عن الرتدِّي 
البيئي يف العراق هو التزايد املفرط للمشاريع اهليدرولوجية يف الدول املتشاطئة )تركيا، وإيران، وإىل 
ي الوابئي للفساد ابلرتافق  حدٍّ ما سوراي(. ويف الواقع أنَّ غياب اإلدارة الكفؤ للموارد املائية مع التفشِّ
مع وجود نظام ري قدمي يعود إىل )8000( سنة مضت، كل ذلك فاقم اجلفاف، ونتج عنه بيئة 
غري مناسبة لإلنسان، واحملاصيل الزراعية، وقطعان املاشية. فضاًل عن العواصف الرتابية اليت جتتاح 

املنطقة]6[.

الداخلية واإلقليمية  للصراعات  اهلشاشة  املناخي أخطر عامل مؤثر يف مفاقمة  التغريُّ  يُعدُّ 
كما يساهم يف َهَيَجان االضطراب االجتماعي، ويشمل ذلك الصراعات العنيفة املسلحة. إذ إنَّ 
السياسات والبامج التكاملية يف ثالث قطاعات مفتاحية –التغريُّ املناخي مع التكيُّف، والتنمية 
أخطار  اجتاه  املرونة  تقوية  للمساعدة يف  عوامل حامسة  السالم– هي  وبناء  اإلنسانية  واملساعدة 

اهلشاشة، وحتقيق املنافع املشرتكة ]6[ 
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ات املناخية على القطاع الزراعي: يؤثِّر التغريُّ املناخي بصور متعددة على القطاع  أثر التغيُّ
الزراعي: 

وفرة املوارد املائية املطلوبة للزراعة.. 	

تغريُّ إنتاجية احملاصيل الزراعية. . 	

انتشار األمراض املعدية للنبااتت والدواجن.. 	

تغريُّ طول موسم النمو.. 	

هناك عشر نقط تصلح كمداخل وعناوين اجتاه هشاشة النظام املناخي] 6[

بناء متاسك النظام االجتماعي.. 	

دعم سبل العيش اعتماداً على نظام مناخي مرن.. 	

تسهيل الوصول للخدمات وإاتحتها.. 	

االهتمام ابملساواة بي اجلنسي.. 	

السيطرة على النزاعات احلساسة للتغريُّ املناخي..  

تسهيل الوصول إىل املعلومات ذات الصلة ابملناخ، وكذلك تقنيات االتصاالت املتقدمة..  

االهتمام بدقة املعلومات املناخية واهليدرولوجية ونوعيتهما..  

زايدة االستثمار يف احلوكمة والتطور املؤسسايت..  

توجيه اجلهود حنو املواضيع املناخية احلساسة للسلم اجملتمعي والفعاليات اإلنسانية..  

دعم التطور والتنمية للنشاطات االقتصادية املرتبطة ابملناخ..  	
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الشكل )5(: حوض دجلة والفرات، تتضح األمهية البالغة للنهرين يف العراق.  

مؤشرات التغيُّ املناخي:

هناك مؤشرات ملموسة مؤكَّدة ترتبط بتغريُّ املناخ:

درجات حرارة مستمرة ابالرتفاع، إذ يظهر اجلدول )1( زايدات مضطردة يف درجات احلرارة . 	
ترتاوح بي )3.5( درجة مئوية ومخس درجات مئوية بنهاية القرن احلايل، ومع أنَّ السيناريو املفرتض 
إنتاجاً  السيناريوهات  أشد  وهو   ،  )Business As Usual(العمل كاملعتاد يف  املضي  يُعدُّ 
للتلوث، إذ إنَّ هذه الزايدات كفيلة جبعل احلياة يف مدن مثل البصرة والكويت واألحواز ال تطاق، 
مع مالحظة أنَّ الزايدات قد ال تكون بذا القدر ابلنظر إىل اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل للحد 

من ارتفاع درجة احلرارة]7[.

اشتداد فرتات اجلفاف القاسي. . 	

تضاؤل كميات اهلطول للمياه، وتردِّي نوعيتها )اجلدول 2(، إذ يبدو جلياً اهلبوط الواضح . 	
عام  و)%100( يف خانقي حبلول  بغداد  بي )%55( يف  يرتاوح  والذي  اهلطول،  يف كميات 
2100، ونكّرِر أملنا أن تسفر جهود اجملتمع الدويل يف احلد من االخنفاض يف كمية اهلطول ]7[.
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اتساع التصحُّر وتقلُّص الغطاء النبايت. . 	

تغدق الرتبة وترديها، فضاًل عن متلُّح املياه، وتردِّي نوعيتها ابلرتافق مع متلُّح املياه اجلوفية، .  
وارتفاع مستوى سطح البحر.

غلبة العواصف الرتابية على أجواء املنطقة..  

تقويض القطاع الزراعي يف العراق متاشياً مع االحندار طويل األمد..  

زايدة يف شدة ظواهر املناخ املتطرفة وتكرارها )موجات احلر، واجلفاف، وعواصف الغبار(. .  

األثر .   املياه، فضاًل عن  السدود وخزاانت  املياه يف  نقص  نتيجة  الكهرومائية  القدرة  نقص 
السليب للغبار على مولدات الكهرابء الغازية.

تدمري البىن التحتية للسدود وخزاانت املياه نتيجة النقص الشديد للمياه والفيضاانت اخلاطفة .  	

النقص يف إنتاجية قطاع املواشي والدواجن واألمساك.. 		

زايدة يف حوادث حرائق الغاابت.. 		

اجلدول )1(: التنبؤ بدرجة احلرارة بطريقة امليل والتمديد اخلطي للسلسلة الزمنية )1938 
- 2014( لبعض حمطات العراق حىت ناية القرن احلايل.

موقع الرصدمعدل السلسلة الزمنيةالتوقع لعام 2050التوقع لعام 2100
262522.8Baghdad
312925.3Basrah

23.921.920.2Mosul
2321.819.6Rotbah

29.427.524.8Nasiryah
27.725.622.7Khaneqen

اجلدول )2(: التنبؤ بكميات اهلطول بطريقة امليل والتمديد اخلطي للسلسلة الزمنية للفرتة يف أعاله.
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موقع الرصدمعدل السلسلة الزمنيةالتوقع لعام 2050التوقع لعام2100

 
62

92137Baghdad

4984138Basrah
198269352Mosul
136127114Rotbah
150138120Nasiryah
107188302Khaneqen

ما العمل؟  

ال شكَّ أنَّ مؤثِّرات تغريُّ املناخ قد أصبحت ملموسة، وقد كانت متوقعة احلدوث منذ أمد 
طويل فما العمل؟ إنَّ االنتظار، وترقُّب حلول موسم مطري غزير ليس سياسة جمدية على االطالق 
من  مزيد  املتشاطئة إبطالق  الدول  مطالبة  أنَّ  كما  املناخ،  ات  لتغريُّ املتسارعة  ات  التغريُّ يف ضوء 
املياه قد ال تغدو سياسة مفيدة على املدى الطويل يف ضوء أتثرها هي األخرى بتغريُّ املناخ. ومع 
الوفرة املالية فإنَّ غياب اإلدارات الكفؤ والنزيهة، واالفتقار إىل اخلطط اجلادة طويلة األمد املستندة 
إىل الدراسات الرصينة، والشاملة، واليت تنتج تنمية مستدامة يف مجيع قطاعات اجملتمع اليت ينبغي 
هلا املشاركة الفاعلة يف اخلطط اإلسرتاتيجية بدءاً من الفرد الواعي بدوره يف مواجهة هذه املعضلة 
احليوية. إنَّ حتسي نظم الري، وإعادة استخدام املياه، وتنقية املياه وحتليتها، فضاًل عن التحوُّل إىل 
نظم النقل اجلماعي، واستغالل مجيع املوارد املائية املتاحة بصورة مثلى؛ لزايدة سعة الغطاء األخضر، 
ن البيئة.  واليت تشكِّل جزءاً حيوايً من أساليب املناخ األخضر املستدام، وبصورة تقلِّل التلوُّث، وحُتسِّ

وأخلُِّص ما ورد يف أعاله مبا يلي:

1. ضرورة تعيي جهة عليا لإلشراف على الفعاليات املناخية على أن تضم عدداً كافياً من 
املختصي ابملناخ، وهتتم برصد التغريُّ املناخي، وأنشطة التخفيف، والتكيُّف.

2. توفري نظام آيل جلمع البياانت املناخية وختزينها، وفحص جودهتا، وإاتحتها للباحثي، 
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واملختصي.

3. حيث إنَّ النظام املناخي لألرض ال يتجزأ فإنَّ الرصد جيب أن يشمل عموم مناطق سطح 
األرض، مع إيالء االهتمام ابلرصد عن بعد بوساطة األقمار الصناعية.

4. تظافر جهود مجيع الوزارات، واهليئات املعنية ابملناخ )الزراعة، والري، والبيئة، واألرصاد 
اجلوية، والنقل، والتعليم العايل، والكهرابء، ...( لوضع اخلطط العملية والقابلة للتطبيق.

5. دعم البحوث املتعلقة ابملناخ ابلسبل املتاحة كلها، مع وضع معايري مناسبة للتقييم.   

  التعاون اإلقليمي واملوقف الدويل:

لقد أوضحت دراسات متعددة قوة الرتابط بي التعاون يف جمال املياه واجلو العام للسالم 
والصداقة بي أي دولتي أو أكثر]8[. لقد غدا هذا األمر جلياً وشديد الوضوح يف مجيع أحناء 
للتنمية، ودوام صحة  فقط  العامل، وعلى مدايت زمنية مطولة ومتعددة. إذ إنَّ املاء ليس ضرورايً 
بتعاون مائي فعال لن  اجملتمع، لكن أمهيته تبز ألمن السكان والبلدان. إنَّ أيَّ دولتي ترتبطان 
تذهب للحرب أليِّ سبٍب مهما كان. من جمموع )148( دولة تتشارك موارد املياه، هناك )37( 
دولة ال ترتبط بتعاون مائي فعال، ممَّا جيعلها عرضة ملواجهة خطر نشوب احلرب يف املستقبل. ويف 
ا مل تنخرط يف تعاون إقليمي  الشرق األوسط فإنَّ معظم البلدان معرضة ملوجهة خطر احلرب؛ ألنَّ

فعال يف جمال اإلفادة من مواردها املائية]9[.

         يركِّز التعاون الدويل حلماية السالم العاملي على منطقة الشرق األوسط ألمهيتها 
القتصاد العامل، والمتالكها موارد بشرية مدربة حتت السالح، والتساع اخلالفات بي دول املنطقة 
ألسباب خمتلفة]10[ ان املوقف احلايل يوجب الرتكيز على تنفيذ مواد القانون الدويل ذات الصلة، 
وابلنظر إىل أنَّ العراق بلد مصب لنهري دجلة والفرات، وغالباً ما تتخذ القرارات املائية من دون 
استشارته، ممَّا يتطلَّب متتُّع العراق بقوة مادية ومعنوية كافيتي؛ إلسناد متطلباته العادلة لتضاف إىل 

قدرات دبلوماسية حاذقة.
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