
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ... منطقتي تركت اإذ”
 “:اشعر انني لن استطیع التنفس

 في العراق ةحمایة المدنیالتغیر المناخ و
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 مهمة المنظمة والرؤ�ة
تتصور  .CIVICتعزیز حمایة المدنیین المحاصرین في الصراع ب ختصةھو منظمة دولیة م )CIVICمركز المدنیین في الصراع (

اع في سعیھا للحصول على الحمایة صرالمجتمعات المتضررة من المھمتنا ھي دعم عالما ال یتعرض فیھ أي مدني لألذى في الصراع. 
 لضرر ان وقع.المدنیین واالستجابة لب الذي یلحق قدرة الجھات المسلحة على منع الضرر تعزیزو
 

 وأفغانستان العراق في الحرب من المتضررین المدنیین عن دافعت شابة مدنیة ناشطة روزیكا، مارال قبل من 2003 عام في CIVIC تأسس
.  الصراع في المدنیین حمایة على CIVIC ركز روزیكا، مارال إلرث تكریًما. مفخخة سیارة انفجار أثر 2005 عام بغداد في قتلت والتي
 بالحمایة المتعلقة مخاوفھم لنقل المدنیین مع یتعاون حیث العالم، أنحاء جمیع في الرئیسیة والعواصم الصراع مناطق في یتواجد  CIVICالیوم،

 الھیئات و الحكومات وینصح المدنیین، بالسكان یلحقونھ قد الذي الضرر لتقلیل المسلحة الجھات مع ویتعامل السلطة، في ھم من إلى مباشرة
 .یتبعونھا التي السیاسات في ودائمة للحیاة منقذة تغییرات إجراء كیفیة حول الجنسیات متعددة

 
 من المتضررة المجتمعات مع مباشرة العمل خالل من المدنیة الحمایة نتائج تحسین في وسجلھ العمل أثبتھ الذي نھجھ في CIVIC قوة تكمن

 الضرر - للصراع حتمیة نتیجة لیس المدني الضرر وأن" جانبیة أضراًرا" لیسوا المدنیین أن نؤمن ،CIVIC في. المسلحة والجھات النزاع
 .ذلك ویجب بل منعھ، یمكن المدني

 
 

 شكر وتقدير
وتحریراً  ومراجعة رؤى العراق، في المنظمة مدیر العساف، علي قدم. العراق في   CIVICباحث روي، لیسر جوردان التقریر ھذا أعدت

 لمنطقة إقلیمي باحث جافارنیا، نیكو آسیا؛ وجنوب األوسط الشرق برامج مدیر علي، محمد سحر أول؛ باحث سبینك، لورین وایضا إضافیا،
 بتسھیل آسیا، وجنوب األوسط الشرق برنامج مدیر سیكورسكي، ناتالي قامت. البرامج مدیر مارتینیلي، ومارتا آسیا؛ وجنوب األوسط الشرق
 كمترجمین قادر وھانا النبھان إیاد عمل. العراق CIVIC في برنامج مسؤول عباوي، شھم قبل من البحثیة المساعدة تقدیم تم. اإلنتاج عملیة

 .وداعمین
 

CIVIC وجھات وشاركونا مقابالتنا في المشاركة على وافقوا الذین الحكومة وممثلي األمنیة القوات وأعضاء المجتمع وقادة للمدنیین ممتن 
 ھؤالء كل استعداد لوال. مھمة رؤى شاركتنا و بحثنا دعمت التي والدولیة المحلیة الحكومیة غیر المنظمات وكذلك وشواغلھم، نظرھم

 .ممكنًا التقریر ھذا كان لما للمشاركة،
 

 في العراق وجعل ھذا التقریر ممكنا. CIVICنود أیضا أن نشكر وزارة الخارجیة األلمانیة االتحادیة لتمویل برنامج 
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I. يالملخص التنف�ذ 
ال یمكن التنبؤ بھا، بما في ذلك الجفاف والفیضانات، وتصحر األراضي الصالحة للزراعة، وزیادة نقص  الطقس من ایسبب تغیر المناخ أنماط

من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في جمیع أنحاء العراق بمعدل غیر مسبوق قدره درجتان مئویتان  القادمة،المیاه. على مدى الثالثین عاًما 
ستحدث ھذه و .1اآلثار السلبیة لتغیر المناخ حتواءال اعلى ما یمكنالتي یعتقد علماء المناخ أنھا حرجة الالنقطة  والتي ستتعدى، عدلفي الم

اآلثار جنبًا إلى جنب مع مستویات المیاه المنخفضة الناتجة عن الجفاف والصراعات الدولیة على الموارد، وسوء اإلدارة المحلیة المزمن 
یتوقع ان یعاني . 2التلوث الناجم عن النزاعات التي ال تعد وال تحصى على مدى العقود العدیدة الماضیةللموارد الطبیعیة، والتدھور البیئي و

میة المجتمع العراقي، الذي ھو بالفعل في حالة ھشة في مرحلة ما بعد الصراع یتعافى من العملیات القتالیة المكثفة ضد تنظیم الدولة اإلسال
نتیجة التأثیر  بین المجتمعات وداخل المجتمعاتعمال عنف مكثفة، وتھدیدات متزایدة للحمایة، ، من اندالع أ2017-2014(داعش) في 

 – في تبحث الورقة ھذه فإن البیئي، والتدھور المناخ لتغیر األولى الدرجة من التأثیرات عن الكثیر ُكتب بینما .3المضاعف لتغیر المناخ
 وعلى - المناخ لتغیر المباشرة اآلثار عن تنجم قد والتي والمدنیین المجتمعات أمن في الضعف ونقاط المحتملة الصراع دوافع - وبالتحدید
 .الھجرة وأنماط العیش سبل في التغییرات األخص

 
مع المجتمعات المحلیة في محافظتي البصرة ونینوى من  (CIVIC) انخرط

خالل مقابالت شبھ منظمة من أجل فھم تأثیر تغیر المناخ على المدنیین، 
لطریقة التي تھدد بھا ندرة الموارد والتدھور ومخاوفھم المتعلقة بالحمایة، وا

مع  CIVICتحدث  ذلك،البیئي األمن في جمیع أنحاء العراق. باإلضافة إلى 
أكادیمیین وقادة حكومیین وممثلي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومنظمات 

فیما یتعلق بالعالقة بین تغیر  یةقوات األمنالالمجتمع المدني المحلیة وأعضاء 
أكثر من عشرین مقابلة  CIVICأجرى  إجماالً،المناخ وحمایة المدنیین. 

لدعم ھذا ذات العالقة باإلضافة إلى مراجعة شاملة لألدبیات اش نقجموعتي وم
 .البحث

 على تعتمد التي والزراعیة الرعویة المجتمعات ونینوى البصرة محافظتا تجسد
. الشمال في األنھار ومیاه األمطار میاه من ومزیج البالد جنوب يف األنھار میاه
 مقارنة من CIVIC تمكن المختلفة، المواقع ھذه في البحث إجراء خالل من

 على تعتمد التي المناطق وفي العراق، وشمال جنوب في المجتمعات تجارب
 والمقارنة بینھا. األنھار، ومیاه األمطار میاه

 على المناخ تغیر بھا یؤثر أن یمكن التي للطرق أوسع فھما النتیجة وكانت
 على خاص بشكل التركیز مع البحث ھذا أیًضا CIVIC أجرى. المجتمعات

 والشباب والفتیات النساء، مثل مجموعات بین كغیرھا لیست ضعف نقاط
 وھي نوعھا من فریدة بطرق الصراعات المجموعات ھذه تواجھ. واألقلیات

 .الحمایة تھدیدات من متنوعة لمجموعة عرضة

بسبب  5جنبًا إلى جنب مع التدھور البیئي - 4أن تغیر المناخ CIVIC دوج
یؤثر بشكل مباشر على القضایا الحرجة مثل ندرة الموارد  -السلوك البشري 

المیاه واألراضي الصالحة للزراعة  على سبیل المثال ال الحصر،ذلك، (بما في 
، والھجرة المحلیة. كان للسلوك شوفقدان سبل العیومصادر الغذاء) ، والتلوث ، 

 .البشري تأثیر كبیر على المشھد العراقي

ال تزال مخلفات عقود من الحرب مغروسة في األراضي الزراعیة القیمة والمناطق الصالحة  البالد،في القرى والبلدات في جمیع أنحاء  
إال أن نفس الجھود یجب أن تمتد  الحضریة،بأعمال إزالة األلغام الھامة في المراكز للسكن. على الرغم من قیام الحكومة العراقیة وشركائھا 

 والتمویل،إلى المناطق الزراعیة والمجتمعات الریفیة، وإال فلن یتم استخدام األرض. تتطلب عملیة إزالة األلغام مستویات عالیة من المھارة 
أدت تكتیكات "األرض المحروقة" إلى إزالة الغابات على نطاق واسع وإنشاء  ذلك،على  عالوة والتي ال یستطیع العدید من المدنیین تحملھا.

فقد حددھا  البیئي،في حین أن ھذه لیست اآلثار الوحیدة الناتجة عن تغیر المناخ والتدھور  6. مواقع تدریب واختباء أساسیة للجھات المتطرفة
CIVIC أنھا أھم العوامل للتأثیر على النزاعات المحتملة والمخاوف المتعلقة بحمایة المدنیین. على 
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 33من  2021في حین انخفض عدد أشجار النخیل الحیویة في عام  العراق،في المائة من أھوار  90جف ما یقدر بـ  المثال،على سبیل 
تشیر العدید من القضایا التي ذكرت خالل المقابالت والنتائج المستخلصة من مراجعة األدبیات إلى التغیرات في . 7مالیین فقط 9ملیون إلى 

  فرص كسب العیش وأنماط الھجرة الحدیثة من الریف إلى الحضر والناتجة عن تغیر المناخ.

تمتلك أكبر قدرة على إشعال التوترات بین المجتمعات المحلیة وداخل إن اآلثار الثانویة لتغیر المناخ المرتبطة بفقدان سبل العیش والھجرة، 
 ھذه المجتمعات وتعمیق انعدام الثقة في الحكومة، وتوسیع الفجوات األمنیة التي تؤدي إلى مخاوف تتعلق بالحمایة في جمیع أنحاء العراق.

لمحلیة إلى التھدیدات للسالمة واألمن والرفاھیة والتي من المتوقع أشار المدنیون والمسؤولون الحكومیون والمجموعات االستشاریة الدولیة وا
من غیر أن تزداد مع تفاقم تغیر المناخ والتدھور البیئي في جمیع أنحاء البالد. بالنسبة للفتیان والرجال الصغار، یتزاید التجنید في قطاع اال

عة. بالنسبة للفتیات والنساء، یتزاید الزواج المبكر حیث تكافح األسر مع الرسمي مع تناقص سبل العیش التقلیدیة مثل رعي الحیوانات والزرا
ة انخفاض القدرة االقتصادیة. كما إتضح خالل النزاعات المسلحة السابقة في العراق، یمكن للجھات المسلحة ومن یمثلون او یتصرفون بالنیاب

لغة موجھة  CIVIC بث الخوف في نفوس المدنیین. في المقابالت، واجھعن الحكومة بأوجھ عدم المساواة وتحدیات الحمایة لتأجیج العنف و
 ضد مجموعات عرقیة وطائفیة معینة عند مناقشة نقص األراضي الصالحة للزراعة ومیاه الشرب.

إلى معالجة  یةقوات األمنالإن الطرق التي یسعى من خاللھا المدنیون والحكومات و
نقاط الضعف المرتبطة بتغیر المناخ سیكون لھا تأثیر مباشر  -أو االستفادة من  -

في جمیع أنحاء العراق. یمكن تسییس نقص الموارد والتفاوتات  ةحمایة المدنیالعلى 
التوترات بین الطوائف، مما قد یؤدي إلى نشوب صراع  لمفاقمةفي التخصیص 

واالختناق. في أعقاب العملیات القتالیة ضد داعش، أبلغت أثناء تزاید القلق السیاسي 
دعم واالفتقار إلى الدعم الحكومي لالمجتمعات السنیة بالفعل عن مشاعر النبذ 

تعافي. كما فعلوا في الماضي، قد تستخدم الجماعات المتطرفة أیًضا التفاوت ال
لمیاه والمواد الغذائیة) االقتصادي واالفتقار إلى الوصول إلى الموارد الحیویة (مثل ا

 8.إلى ما یدعون الیھلجذب المدنیین 
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. 9ومع ذلك، قد یوفر تغیر المناخ أیًضا فرصة لحاالت إیجابیة من التماسك االجتماعي، وتعبئة المجتمع، والشراكات بین الحكومة والمدنیین
وتعزیز الروابط االجتماعیة وتحقیق الحكم الرشید، كما فعلت قد یستخدم المجتمع العراقي والحكومة التھدید الوشیك بتغیر المناخ للتعاون 

 10.المجتمعات في بلدان أخرى عانت من تھدیدات مناخیة وتدھور بیئي، مثل تلك الموجودة في أمریكا الالتینیة

كما قال أحد المزارعین، "لقد ولدت في فال یمكن المبالغة في الشعور بالخسارة الذي یشعر بھ العراقیون الذین یواجھون آثار تغیر المناخ. 
تحدث شخص آخر تمت . 11عاًما ھناك، وبعد ذلك في غمضة عین علیك المغادرة. إنھ أمر صعب حقًا " 40إلى  30 یتوقِض  ما،مكان 

تلوم  جزئیاً،. 12أستطیع التنفس" ن[منطقتي]، أشعر أنني ل غادرتمقابلتھ عن أسباب بقائھ في منطقة تعاني من ظروف زراعیة سیئة: "إذا 
 .مما یخلق استیاًء تجاه المسؤولین والسیاسات وثقافتھا،أسلوب حیاتھا  ھدمھذه العائالت الحكومة على 

. 13التیتطلب حل أزمة المناخ في العراق وضمان الحمایة واألمن لجمیع المدنیین العراقیین تفكیًرا إستراتیجیًا فوریًا وطویل األمد وحل المشك
یجب على الحكومة  مستقبلیة،عات صرایتضح أكثر من أي وقت مضى أنھ من أجل ضمان االستقرار ومنع اندالع  حث،البمن خالل ھذا 

تمعات العراقیة والجھات األمنیة والشركاء الدولیین إدراج عامل التھدید المضاعف لتغیر المناخ في السیاسة والممارسة. یجب أیًضا تزوید المج
 لمشاركة في تصمیم الحلول في مواجھة مخاوف الحمایة المتزایدة نتیجة لتغیر المناخ.أنفسھم ول لدعمباألدوات والمعرفة الالزمة 
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II. التوص�ات 
الفاعلة والكیانات في محاولة لمعالجة الصراعات المحتملة التي قد تنشأ بسبب تغیر المناخ والتدھور البیئي في العراق، ھناك العدید من الجھات 

ت غیر التي یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي على النتائج. یمكن لزعماء القبائل والحكومة العراقیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة والمنظما
مجتمعیة التي یسببھا الحكومیة والزعماء الدینیین والمجتمع الدولي المساھمة في السیاسات والممارسات التي تعمل على التنبؤ بالصدمات ال

تغیر المناخ ومحاولة تخفیف الضرر المحتمل منھا على المدنیین ومجتمعاتھم وسبل عیشھم. فیما یلي مجموعة من التوصیات العامة التي 
 .یمكن من خاللھا للجھات الفاعلة المتعددة أن یكون لھا تأثیر إیجابي

میاه المنبع (إیران وتركیا)  الذین لدیھمبدعم من المجتمع الدولي، أن تواصل المفاوضات مع جیرانھا و العراق،على حكومة  •
 .لضمان استمرار تدفق األنھار واستباق اندالع النزاعات الدولیة على الموارد

سانیة في العراق من خالل على الشركاء الدولیین الذین یسعون إلى دعم الحكم الرشید وبناء السالم والتنمیة والمساعدات اإلن •
 .ھذه التدخالت مع السیاسات المستجیبة لتغیر المناخ یقرنوامج والتمویل أن االبر

ینبغي تزوید الحكومات المحلیة وقادة المجتمع المحلي بالتعلم والموارد حول مخاطر تغیر المناخ والعمل على القضاء على التحیز  •
 .یةقوات األمنالة ومكوھیئات الح ضمن المختلفةضد المجتمعات 

المناطق الحضریة أمًرا بالغ األھمیة ألنھا تعاني من الھجرة من الریف إلى الحضر نتیجة لتغیر المناخ. یجب تنفیذ  جھوزیةعد ت •
مج من أجل تعزیز التماسك االجتماعي وبناء قدرة المجتمع على الصمود في وجھ ندرة الموارد، ودمج االمزید من التمویل والبر

 .الثقافات، وزیادة الطلب على الخدمات
بالتنسیق مع منظمات ووذخائر غیر منفجرة  یةمخلفات حرب فیھا التزالحكومة العراق أن تواصل تطھیر المناطق التي على  •

 المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والشركاء الدولیین.
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III. ي العراق سباب تغ�ي المناخ والتدهور ا
ي �ف

 البيئئ
 

الذي أدى إلى نزوح آالف العراقیین وتدمیر  الصراع،تحریر العراق من سیطرة داعش. ال یزال الذكرى الخامسة ل 2022یصادف عام 
-1980ضد داعش بإرث الحرب العراقیة اإلیرانیة ( الحربالیوم. یقترن إرث حتى األراضي الزراعیة والرعویة، یؤثر على المدنیین 

) ، وغزو الوالیات المتحدة العراق الذي بدأ عام 1991-1990) ، وحرب الخلیج (المعروفة أیًضا باسم "عملیة عاصفة الصحراء"، 1988
الشعب العراقي وأراضیھ، وأضعفت بالمسلحة ندوبًا  وكذلك سنوات من العنف الطائفي وصعود القاعدة. ألحقت كل ھذه النزاعات 2003

عراق أو مرونة المستقبلي للنجاح التي تواجھ القدرة الحكومات الوطنیة المتعاقبة على معالجة التھدیدات واسعة النطاق والمستمرة والناشئة 
 .البالد في مواجھة الصدمات

استخدام المواد إن إصالح األضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة نتیجة 
الكیمیائیة الضارة، وتدمیر البنیة التحتیة للمیاه، وتكتیكات مثل حرق البساتین 
وقطع األشجار، سیستغرق سنوات إن لم یكن عقوًدا، وسیتطلب تدفقات من 

ولكن لألسف، لم یتم إیالء اھتمام یذكر للجانب . 14التمویل والحوكمة الرشیدة
فجوات في  اإلغفالبعد الصراع. یخلق ھذا البیئي إلعادة اإلعمار والتعافي 

الموارد للمزارعین والمدنیین الذین یعتمدون على البنیة التحتیة والموارد، 
حركة  بتنشیط قومالمحدودة؛ وت االمداداتمثل المیاه؛ یؤدي إلى توترات حول 

تغییر التركیبة السكانیة في جمیع أنحاء البالد حیث تتخذ العدید من األسر 
ة والرعویة الریفیة القرار الصعب باالنتقال إلى المناطق الحضریة الزراعی

 بحثًا عن عمل وحیاة أفضل.

العالم معرضة للتأثر بتغیر المناخ ، مما یشیر إلى أن درجات  على مستوىوجدت األمم المتحدة أن العراق ھو خامس دولة  ،2019في عام 
بلدان ب من السابق مقارنةأكثر تقلبًا، وستزداد الھجرة البشریة بمعدالت أكبر بكثیر الحرارة سترتفع بسرعة أكبر ، وستصبح أنماط الطقس 

نخفض ھطول یوس مئویتین،سترتفع درجات الحرارة بمقدار درجتین  ،2050تشیر التقدیرات إلى أنھ بحلول عام  .15أخرى حول العالم
حتى كتابة ھذه  .16بما في ذلك الجفاف والفیضانات والعواصف الترابیة -وستزداد الظواھر الجویة القاسیة  المائة،في  9األمطار بنسبة 

ووقف السفر  والمدارس،مما أدى إلى إغالق الوزارات الحكومیة  ترابیة،كان ھناك بالفعل أكثر من عشر عواصف  ،2022السطور في عام 
یمكن رؤیة التأثیرات األخرى لتغیر . 17والتأثیر على المحاصیل نیین للمستشفیات لتلقي العالج،وإدخال اعداد غفیرة من المد والجوي،البري 

واختفاء  والفرات،مع انخفاض مستویات المیاه بوضوح على طول ضفاف نھري دجلة  العراق،المناخ واإلحساس بھا في جمیع أنحاء 
كل عام "، CIVICلـ وكما قال أحد المزارعین  .18جتمعات الحضریة والزراعیةوفقدان أنماط الطقس التي یمكن التنبؤ بھا في الم البحیرات،

الطماطم في العام السابق ألن "المطر  ھ منمزارع آخر أنھ فقد كل محصول اشار ."19الصیف أطول والشتاء أقصر سخونة،یكون الجو أكثر 
في بلد یعاني بالفعل  .21ویرجع ذلك جزئیًا إلى آثار تغیر المناخ عة،بسركما أن التصحر یتزاید . 20"التنبؤ بھ.نتمكن من  مكان مفاجئًا جًدا ول

 .شعبعلى الفإن ھذه التطورات تثیر القلق على البیئة و للغایة،من انخفاض مستویات ھطول األمطار ودرجات حرارة عالیة 

والحرب.  ،والتلوث البیئيوإنتاج النفط،  ،بالزراعة المتعلقةتتفاقم آثار تغیر المناخ في العراق بسبب التدھور البیئي بسبب األنشطة البشریة 
لغالبیة لطالما كان االقتصاد العراقي مدفوًعا إلى حد كبیر بالزراعة وتربیة الحیوانات. على الرغم من أن عائدات النفط وإنتاجھ یمثالن اآلن ا

بالمائة من العائالت  25ال تزال تدعم  المحاصیل وتربیة الماشیةإال أن زراعة  الحكومة،العظمى من الناتج المحلي اإلجمالي للعراق ودخل 
فإن سوء اإلدارة الحكومیة وضعف التعلیم حول الممارسات الزراعیة الحدیثة التي تحمي  ذلك،ومع  .22 2017العراقیة اعتباًرا من عام 

زراعة في أجزاء كثیرة من البالد في العقود العدیدة الماضیة ممارسات الاللم یتم تحدیث . 23في تغیر المناختسھم المدخالت مثل التربة والمیاه 
الزبیر في البصرة  قضاءالحظت الجمعیة الزراعیة في  المثال،الموارد المتاحة. على سبیل تغیر بسرعة وتي تغیرت على الرغم من البیئة ال

عناصرھا  تستنفدتي االتربة القدرة لتي تعزز تجدید أن المزارعین في منطقتھم ال یتم تزویدھم بالمعلومات حول الممارسات الزراعیة ا
وھو نقص یدفع  -مثل األسمدة الصدیقة للبیئة وطرائق حدیثة . كما أشارت الجمعیة إلى أن ھناك مساعدة حكومیة محدودة ألدوات ةلمغذیا

 24.كباتھا المعدنیة الحیویةالمزارعین إلى االستمرار في استخدام الكیماویات والتقنیات القاسیة التي تجرد التربة من مر

 

إن العدید من المزارعین غیر مدركین للضرر الناتج عن استخدام المیاه الملوثة في ذات الوقت مزارع وھو قال أستاذ جامعي  الموصل،في 
 المثال،على سبیل  والقمح،طرق زراعة المحاصیل مثل الطماطم ان . 25على محاصیلھم أو الزراعة في أراض ملیئة بمواد كیمیائیة ضارة

انخفاض ھطول الذي یتمثل ب. بسبب الجفاف المدمر األخیر واالتجاه العام 26عفا علیھا الزمن وتعتمد على ممارسات كثیفة االستخدام للمیاهقد 
الجوفیة التي یتم  كان على العائالت االعتماد أكثر على المیاه ،ھطول األمطارباالعتماد على الزراعة یمكن حیث  العراق،األمطار في شمال 

 27.الحصول علیھا من خالل اآلبار القانونیة وغیر القانونیة لري أراضیھم

تزداد الحرارة كل "
عام، و�كون الص�ف 

أطول والشتاء 
 أق�."

 مزارع.. -
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المیاه المالحة على جودة التربة وحیویة ھذه المیاه وتؤثر ملوحة تزداد  النھرین،بأھوار بالد ما بین  رھتشلتي تا الجنوبیةفي محافظات العراق 
لكن ال توجد  للزراعة،] لیست جیدة المالحة نسبیا"الناس یعرفون أن ھذه المیاه [ ،CIVICالموصل لمركز  منقال نفس األستاذ . 28المحاصیل

. 30المزارعون وغیرھم تأثیره على جودة المیاه والتربة دركوی ق،العراكما ساھم إنتاج النفط بشكل كبیر في التلوث في . 29"طریقة أخرى
 31.وتجدر اإلشارة إلى أن المشكالت الصحیة قد زادت بشكل كبیر في مناطق إنتاج النفط

قطع ممارسات مثل وكانت تركت عقود من الصراع والعنف ندوباً في المشھد العراقي. و أدت الحرب إلى آثار بیئیة مدمرة في العراق أیًضا
قد دمرت الواحات والغابات التي كانت ذات كمخابئ ماكن التي یمكن أن یستخدمھا المتمردون الاألشجار للحصول على الوقود و / أو إزالة أ

. عانت النظم البیئیة الحساسة التي تعتمد على األشجار 33"ات تغیر المناخ وتزید من المرونةوفقًا للبنك الدولي، "تبطئ الغاب. 32یوم خصبة
أن األشجار كانت "إیجابیة"  CIVICإلنتاج األوكسجین وجذب الرطوبة وامتصاص ثاني أكسید الكربون. أخبر من أجریت معھم المقابالت 

حیث تم قطع األشجار أثناء الحرب مع الكویت، والحرب األھلیة العراقیة، والقتال ضد داعش، وأصبحت المناطق المتضررة  -بالنسبة للبیئة 
 34.وفشلت الغالل بسبب التغییر في الجوأكثر جفافاً 

مما أدى  العراقیة،اندلعت ست نزاعات مسلحة على األراضي  الماضیة،على مدى العقود الخمسة  .35الریف العراقي والمراكز الحضریة
أدت عملیة عاصفة الصحراء والحرب اإلیرانیة  العراق،إلى انتشار األلغام والقنابل واألسلحة األخرى في جمیع أنحاء البالد. في جنوب 

لوحظ استخدام داعش لأللغام  الشمال،العراقیة إلى تناثر الذخائر غیر المنفجرة وغیرھا من مخلفات الحرب في األراضي الزراعیة. في 
لحرب األراضي الصالحة للزراعة في إللحاق أضرار طویلة األمد. لقد لوثت بقایا االمفخخة األرضیة واألشیاء المفخخة مثل ألعاب األطفال 

خطیرة  والتي تعتبر ازالتھا المنفجرة،ال تزال مناطق مثل البصرة ومدینة الموصل القدیمة ملوثة بالقذائف غیر  والیوم،جمیع أنحاء البالد. 
ولكن  بالسكان،ي المناطق المأھولة أحرزت الحكومة العراقیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة بعض التقدم فوفي ھذا الشأن، . وباھظة الثمن

اذا كانت ھناك حاجة عند الضرورة أو ئة وتتم فقط بطی ھذه المخلفات"، فإن إزالة امام العیان في المناطق الریفیة أو المناطق "األقل وضوًحا
 36.ملحة لذلك
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 ملعب كرة قدم خالل عاصفة ترابیة قرب تكریت، العراق.
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ـ أظھر مزارع ل البصرة،خالل جولة في مزرعة طماطم في محافظة 
 CIVIC  تكررت . 37مستعمالأنھ قنبلة بجوار بئر ماء لم یعد  بدىما

مرارا وتكرارا. كما أدى الوجود المتبقي  CIVIC قصص مماثلة لموظفي
، إلى إھمال األراضي نضمالممثل الیورانیوم  أخرى،لمواد كیمیائیة 

 38.الزراعیة الرئیسیة

ومع ذلك، ربما یكون التھدید األكبر إلمدادات المیاه في العراق والصحة 
البیئیة العامة في الوقت الراھن ھو انخفاض تدفق المیاه من النھرین 

سیین في البالد: دجلة والفرات. من المتوقع أن یقل تصریف نھري الرئی
مقارنة بمستویات  2030٪ بحلول عام 50دجلة والفرات بنسبة 

في المائة من إمدادات المیاه العراقیة  98. یمثل النھران 39الثمانینیات
. ومع ذلك، فإن 40المستخدمة للشرب ومرافق الصرف الصحي والري

العراق، وبالتالي یتم تنظیمھا من قبل الجارتین إیران األنھار ال تنبع من 
وتركیا. اتھم العراق إیران وتركیا بتنفیذ مشاریع سدود تعرض حیاة 
العراقیین للخطر من خالل تقلیل تدفق المیاه بشكل كبیر، وذھب العراق 

 . 41إلى حد التھدید بإجراءات قانونیة دولیة ضد النظام اإلیراني

. 42في المائة من خالل مشاریع السدود 60، خفضت تركیا تدفق نھر الفرات إلى الدول األجنبیة بنحو 2020یسمبر) منذ كانون األول (د
متر مكعب في الثانیة،  110، كان تدفق المیاه من نھر دجلة 2000: "في عام CIVICوقال مسؤول في وزارة التخطیط بمحافظة نینوى لـ 

 43."ثانیةمتًرا مكعبًا فقط في ال 40واآلن یبلغ 

لوث الطمي والمواد األخرى ما كان في یوم من األیام میاًھا عذبة یحیث  المیاه، ملوحةیعد انخفاض تدفق النھر مسؤوالً إلى حد كبیر عن 
الماء في جنوب العراق من عواقب صحیة وخیمة بسبب المیاه والتي تعیش في جوامیس ال. تعاني 44مناسبة لري المحاصیل ورعي الحیوانات

 46.میضطر المزارعون إلى شراء میاه شرب باھظة الثمن لري مزارعھ الحاالت،. في بعض 45بشكل یومي شربھالوثة التي تالم

تعضد اخداھما وھما بمثابة قضایا  والشعب،لھما آثار مدمرة على األرض  ،تغیر المناخ والتدھور البیئي في العراق ،إن األزمتین التوأمین
تعمل في مجال فإن الحكومة العراقیة لم تتصد بعد بشكل كاف للتحدیات. كما أشار أحد أعضاء مجموعة استشاریة  ذلك،. ومع االخرى

یبدو أن الحكومة العراقیة  الواقع،. في 47"بین مد وجزرفإن "اإلرادة السیاسیة [بشأن تغیر المناخ] تتأرجح  العراق،دولیة في ال اتسیاسال
. فیما 48تغیر المناخالذي یمثلھ قصیر المدى وتأمین الترشیحات السیاسیة أكثر من معالجة التھدید طویل األمد مھتمة بمعالجة عدم االستقرار 

أن الحكومة كانت "ضعیفة" وأن قضیة تدفق األنھار تتطلب  CIVICأعرب األشخاص الذین تمت مقابلتھم لـ  الدولیة،یتعلق بدبلوماسیة المیاه 
 49.إظھار القوة ضد الدول المجاورة
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 البصرة. ةأشیاء مجھولة الھویة یعتقد السكان انھا من مخلفات الحرب، محافظ    
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IV. ي ع� مسببات ال�اع
 تأث�ي تغ�ي المناخ والتدهور البيئئ

 مفي األبحاث حول العالقة بین تغیر المناخ وانعدام األمن البشري (بما في ذلك الصراع العنیف)، یؤكد معھد ستوكھولم الدولي ألبحاث السال
(SIPRI)   ؤثر تغیر المناخ والتدھور البیئي ینعدام األمن ھي خیار قابل للتطبیق لدراسة الطرق الفریدة التي یمكن أن المحددة المسارات الأن

ظھر األبحاث أن تأثیرات ونتائج تغیر المناخ على األمن تختلف عند صیاغتھا في تیالحظ المعھد أن " ذلك،في السكان المدنیین. عالوة على 
  50".یاسیة واقتصادیة مختلفةھیاكل ودینامیكیات اجتماعیة وس

لة لرسم خط واضح بین تفشي أو استمرار الصراع وتغیر في محاو
المناخ والتدمیر البیئي في العراق، یصبح من الواضح أن ھذه الحالة 
ھي مثال على االرتباط، ولیس السببیة. كدولة في خضم االنتقال إلى 

الصراع ونقاط  مسبباتاالستقرار بعد نصف قرن من الحرب، فإن 
طة بقضایا ال حصر لھا وال یمكن أن انعدام األمن للمدنیین مرتب

 51.تُعزى إلى سبب واحد

من أجل تقییم التأثیر المحتمل لتغیر المناخ على مشھد الحمایة 
للمدنیین العراقیین، من الضروري أن ننظر إلى التأثیرات األولیة 
والثانویة واالضافیة لتغیر المناخ والتدھور البیئي على قضایا 

لھجرة. إلى جانب المعرفة والدروس منفصلة مثل سبل العیش وا
المستفادة حول حاالت اندالع الصراع والعنف السابقة في 
العراق، یمكننا التنبؤ بنقاط االنعطاف المحتملة وإصدار توصیات 
لتقلیل التأثیر العام للمناخ كمحرك للصراع في السیاق العراقي 

معھد ستوكھولم الدولي ألبحاث  الھش. وباستخدام نموذج مسارات
التركیز على المجاالت التي تتأثر  CIVICالسالم، إختار 

بوضوح بتغیر المناخ وبالبیئة المتغیرة في العراق والتي أثرت 
أیًضا بشكل متكرر على الصراع والحمایة المدنیة ومن اھمھا 

 .سبل العیش والھجرة

 
 أنقطاع سبل الع�ش والزراعة

لعراقیین بعد صناعة النفط. كانت العدید من القرى تعتمد دى االرعي ثاني أكبر مصدر للدخل لو الصیدو الحیوانات بیةترمثل الزراعة وتی
االعمال أشكال أخرى من  تحاشتمھاراتھا اتقنت و ت ھذه المھنارسمالعائالت التي من  أجیاالإن و الزراعة، عتمد علىسابقًا على الدخل الم

. ومع ذلك، في السنوات األخیرة، تعرضت ھذه الطریقة التقلیدیة للحیاة الرزق أنماط أخرى من المعیشة واكتساب علىتدریبات والوظائف وال
 52ا.الدخل للتھدید ألن العدید من األسر الزراعیة لم تتمكن من دعم أنفسھ الحصول علىو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت العد�د من القرى 
 ع� الدخل 

�
تعتمد سابقا

المعتمد ع� الزراعة، و�ن 
ي 

اج�اً� من العائالت الئت
مارست هذە المهن 

وأتقنت مهاراتها وتحاشت 
اشكاً� أخرى من األعمال 

والوظائف والتدر�بات ع� 
أنماط أخرى من المع�شة 

 وأ�تساب الرزق. 
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نوى والبصرة عن صعوبة الحفاظ على نمط حیاة زراعي یوفر ألسرھم ویحقق عائدات كافیة للبقاء على قید أعرب مزارعون في محافظتي نی
أن "المزارعین في السابق كان لدیھم CIVIC الحیاة. في إحدى مناطق الزبیر وھو قضاء من اقضیة البصرة، أخبرت الجمعیة الزراعیة 

. تم اإلشارة الى القضایا المتعلقة بالمیاه بشكل متكرر، بما في ذلك 53تغطیة تكالیف معیشتھم"وضع مالي جید، لكنھم اآلن بالكاد یستطیعون 
انخفاض معدل ھطول األمطار وتدفقات النھر؛ زیادة ملوحة المیاه المتاحة؛ ومحدودیة أعداد اآلبار التي تحفر بطریقة أصولیة ورسمیة. 

فر اآلبار وبناءھا؛ ارتفاع التكالیف المرتبطة بالمضخات التي تستخدم وقود الدیزل التكالیف المرتفعة المرتبطة باكتساب التصاریح للح
. إضافة الى ذلك، یشكل ھطول األمطار غیر المتوقع مشاكل للمزارعین والرعاة منذ 54والمولدات المستخدمة للوصول إلى المیاه الجوفیة

ى جدوى المحاصیل التقلیدیة ونوعیة التربة. لھذه األسباب وغیرھا، أعرب فترة طویلة، بینما تؤثر درجات الحرارة المتزایدة تدریجیًا عل
العدید من المزارعین عن الشعور بأنھ لم یعد ھناك مستقبل في الزراعة وقاموا بتفصیل تحركاتھم بعیًدا عن مصادر عملھم ودخلھم التي 

 55 ."لزراعة أقل من الصفر [في الزبیر]قیمة ا"،  CIVICعاشوا علیھا سنین طویلة. وقال شیخ في مدینة البصرة لـ 

كعمال نھاریون في  فرصالمھارات الذین أصبحوا قادرین فقط على العثور على  يلقد خلق التحول عن الزراعة كادًرا من العمال أحادی
لمزارعین مستویات . لدى العدید من ا56حكومیة في أماكن مثل مراكز التسوقضمن مجموعات األمن غیر الالعمل مجاالت مثل البناء أو 
مما یخلق حاجًزا أمام الدخول في سوق العمل الرسمي. وقال أحد سكان مدینة الموصل  القدرة على القراءة والكتابةمنخفضة من التعلیم و

 ،كنھول ،سوى العمل في الزراعة او فتح دكان صغیر لبیع الفواكھ والخضر ، " المزارع ال یعرفمنذ عقودعائلتھ الزراعة  تمارس والذي
أحد سكان الموصل إلى أنھ لم تكن ھناك وظائف كافیة، وأنھ آخر وھو أشار  .57 !"ال یستطیع تأسیس عمل تجاري بسیط ،على سبیل المثال

 . یجد الشباب العراقیون مستقبلھم موضع58ھاجر القرویون إلى المدینة فإنھم "ال یفعلون شیئًا" ألنھ ال توجد بنیة تحتیة أو سوق لدعمھمیعندما 
 .قد عفى علیھا الزمن وقھم في العمل في الزراعة والتي تمتعوا بھا منذ والدتھم وھي حقوق متأصلةتساؤل ألن حق
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 البصرة. ةبئر غیر صالح لألستعمال بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطیة، محافظ    
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ي �سببها تغ�ي المناخ
 الهجرة الئت

وتحدیداً الھجرة من الریف إلى الحضر في المناطق التي كانت تضم سابقًا  ،لتغیر المناخ في العراق ویةالثاناالثار  رزبا الداخلیةتمثل الھجرة 
تتأثر الھجرة إلى المناطق الحضریة بفقدان الدخل  العراقیین،. بالنسبة للعدید من 59أعداًدا كبیرة من العائالت التي تعمل في الزراعة والرعي

افظة البصرة: "یتعین على المزارعین االنتقال إلى المدن إذا لم . وأوضح عضو في حكومة مح60الزراعي والحاجة إلى فرص عمل جدیدة
شخًصا انتقلوا من  21,314أن  )IOM (قدرت المنظمة الدولیة للھجرة ،2019. في عام 61الزراعة"من العمل بیعد بإمكانھم إعالة أسرھم 

 62.الموارد األراضي الریفیة والزراعیة إلى المراكز الحضریة نتیجة لتغیر المناخ و / أو ندرة

 البالد،فإن تغیر المناخ والتدھور البیئي یجعل بعض المناطق ببساطة غیر صالحة للسكن البشري. في جنوب  العراق،بالنسبة لآلخرین في 
. القرى التي تعاني من ضعف الكھرباء والبنیة التحتیة غیر قادرة 63درجة مئویة خالل فصل الصیف 55تصل درجات الحرارة بانتظام إلى 

. توفر مدن مثل بغداد والبصرة والموصل 64على دعم خدمات الحفاظ على الحیاة مثل اإلمدادات المستمرة من المیاه النظیفة وتكییف الھواء
 65. ولو بشكل نسبي ھذه الخدمات الحیویة توفرفرصة للعیش في بیئات أقل قسوة بسبب 

العدید من العوائق التي وسبل العیش في  االمناخ بیئات غیر المواتیة ونقص یواجھ المھاجرون المحلیون المدفوعون بآثار تغیر العراق،في 
 للمھجرین،المؤقتة  آويوالم الرسمي،بشكل متزاید السكن العشوائي غیر والمراكز الحضریة  یؤشر في. 66صراع بسبب ال المھجرونیواجھھا 

. توفر المناطق الریفیة المھجورة مواقع رئیسیة للجھات 67یملخدمات الرئیسیة مثل الصرف الصحي والتعلالحاجة لالمفرط في  عوالتوس
 68.السكان والحكومة والشرطة بعیدة عن انظاروتدریبھا ألنھا  قواتھمالمسلحة لتجمیع 

 

 

 البصرة. ةجانب االھوار مليء باالوساخ، محافظ 
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V. ال�اع و�حتمالالثان��ة  ر اآلثا 
وانعدام األمن في العراق، یمكننا أن نتوقع أن فقدان سبل العیش المرتبط بالزراعة وكذلك الزیادات  صراعلا ما سبق حول مسبباتاستناًدا إلى 

رات المفاجئة في الھجرة من الریف إلى المدن ستؤثر على أمن األفراد والمجتمعات. یمكننا أیًضا أن نتوقع أن ھذه التغییرات سیكون لھا تأثی
 69.بما في ذلك الفتیات والنساء والشباب واألقلیات ضعفا وزیادة ھذا الضعف، األكثرالسكان فئات على  لیست كغیرھا

 

 سبل الع�ش والزراعة
إلحاًحا على العائالت واألفراد الذین یعانون من فقدان التأثیر األكثر 

انعدام ھو فقدان الدخل و عیش مالئم وقابل للنماء سبیلالزراعة ك
األمن المالي. قد تُجبر العائالت التي تواجھ صعوبات مالیة على 

الخدمات مثل للحیاة واتخاذ قرارات بشأن العناصر "األساسیة" 
. غالبًا ما تُحرم الفتیات من 70تعلیموالرعایة الصحیة وال ةالمدرس

وقد یتعرضن  التعلیم،القرارات المتعلقة بمواصلة تخاذ  عنداألولویة 
حتى لزواج األطفال من أجل تخفیف األعباء المالیة في أوقات 

إنھ بالنسبة  CIVIC . وقال ناشط مجتمعي في البصرة لمركز71الشدة
ج الفتیات بسبب من "األسھل" تزوی الزراعیة،للعدید من األسر 

 72.االقتصادیة الدوافع

المدرسة صرفتھم عوائلھم عن الذین  الیافعینفإن  نفسھ،وفي الوقت 
 73.األطفال ةلاھم أكثر عرضة لمختلف أشكال عم

الھجرة الریفیة المزید من  تدفق الیھاتشھد المراكز الحضریة التي ت العراق،مع معدالت البطالة المرتفعة بالفعل بین الشباب في جمیع أنحاء 
األطفال االستفادة من تعتبر  الزراعة، مزاولة. بالنسبة للعائالت التي تستمر في 74عاًما یعملون في عمل غیر رسمي 18األطفال دون سن 

ب التكالیف وألنھ . كشف مزارع طماطم في البصرة أنھ أخرج ابنھ من المدرسة بسبمھارات الزراعة كمزارعین أمًرا بالغ األھمیة لتعلیمھم
 75.بحاجة إلى عمالة غیر مكلفة لخفض تكالیف اإلنتاج

المھارات المتعلقة بالزراعة ورعي الحیوانات. وھذا یخلق  علىیتم تدریب وتعلیم العدید من المزارعین فقط  سابقًا، تمت اإلشارة الیھكما 
ألمر بالعدید من ھؤالء المھجرین في وظائف یومیة غیر منظمة دون وینتھي ا ذات الطابع الرسمي،حاجًزا أمام االنضمام إلى أسواق العمل 

إلى خفض األجور المعروضة للوظائف  الرخیصةأدى تدفق العمالة  المدن،وفقًا لسكان  ذلك،حمایة أو وعد باألمن الوظیفي. عالوة على 
 76 .تامنخفضة المھار

توفر  المدنیین،. بالنسبة لبعض 77فقد انتشر استخدام المخدرات واالتجار بھا بشكل سریع في العراق خالل العقد الماضي ذلك،باإلضافة إلى 
مثل المناطق المتاخمة  لالختراق،تجارة المخدرات وسیلة جذابة الستكمال الدخل المفقود. وتنتشر بشكل خاص في المناطق ذات الحدود القابلة 

آخذ في االزدیاد في وقت یتسم فیھ الشباب  الرخیصة. من المثیر للقلق أن تجارة المخدرات وتدفق المخدرات 78نوبیةلسوریا واألھوار الج
. ویقدر مزارع من منطقة البعاج في نینوى أن نصف الشباب في منطقتھ یعملون اآلن في تجارة المخدرات أو وحالة الحرمان الالمباالةب

"في السابق كانوا [الشباب]  البصرة،ت إحدى منظمات المجتمع المدني التي تركز على الشباب في . أوضح79یتعاطون المخدرات والكحول
 أصبحت المسارات للزراعة،ولكن بسبب التغییر البیئي وتأثیرات الحرب على األراضي الصالحة  الزراعة،في  عملقادرین على العثور على 

 80 [غیر القانونیة] أكثر جاذبیة." االخرى 

 

 

 

 

 

 

ا ع�  التأث�ي األ��� إلحاح�
العائالت واألفراد الذين 

�عانون من فقدان الزراعة 
كسب�ل ع�ش مالئم وقابل 

للنماء هو فقدان الدخل 
 . وانعدام األمن الما�ي 
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 الهجرة 
ت تؤدي الھجرة الناجمة عن تغیر المناخ وعلى نحو متزاید إلى إبعاد األسر عن أوطانھا التقلیدیة ووضعھا في سیاقات غیر مألوفة بدون شبكا

ویتم إلقاء المجتمعات  السكاني،. تتعرض الخدمات لضغوط تحت وطأة النمو 81أمان اجتماعي مثل الجیران الموثوق بھم والشبكات القبلیة
. كما قال 82بین المجتمعات "المضیفة" في المدن االغرابالمتباینة في منافسة على الموارد األساسیة مثل الكھرباء ومیاه الشرب. ینتشر كره 

 CIVICالحظ مركز "  83لخلق المشاكل؟أیقول سكان المدینة" أنت من القریة، لماذا أتیت إلى ھنا، "،  CIVIC اج لمركزعمزارع سابق من ب
 ةنقص الخدمات الحكومیة والوظائف والسكن. وأشار ناشط یمثل أقلی بسببھجرین واألقلیات ھم كبش فداء وعلى أسس عرقیة وطائفیة أن الم

في المناطق التي كانت األقلیات فیھا قادرة في السابق على العیش  2003دینیة إلى أن التوترات تجاه األقلیات قد ازدادت بشكل كبیر منذ عام 
 84بحریة.

وصف  المقابالت،في جمیع و وعلى الرغم من ذلكمع المھجرین حول التحیز من قبل مسؤولي المدینة والجھات األمنیة.   CIVICدث مركزتح
وقد تعكس  االنتقام،عملیات حل النزاع بأنھا عادلة ودون أحكام مسبقة. قد تكون ھذه االستجابة متأثرة بالخوف من  نمسؤولوالمدنیون وال

 85.أیًضا الطبیعة القبلیة إلى حد كبیر للفصل في النزاع الذي ال یزال یُمارس في العدید من المجتمعات

بسبب الھجرة، سواء بقین في المجتمعات الریفیة أو انتقلن إلى المراكز الحضریة. على سبیل  النظیر لھاتواجھ النساء والفتیات نقاط ضعف 
فقد أدى  جدیدة،لوظائف في المناطق الزراعیة أدى إلى ھجرة أفراد األسرة الذكور إلى المدن بحثًا عن فرص عمل نظًرا ألن فقدان ا المثال،

تواجھ مخاوف ال تعد وال  نساءفي العراق إلى أن األسر التي تعیلھا  CIVIC . تشیر أبحاث86ذلك إلى خلق المزید من األسر التي تعیلھا نساء
تي تواجھھا ال اتلنزاعا مواجھاتقدرة أقل على  اأكثر عرضة للتھدیدات األمنیة ولدیھ عام،بشكل و، عوائلذه التحصى تتعلق بالحمایة وھ

 87.داخل المجتمع

 

ي كمضاعف للتهد�د
 تغ�ي المناخ والتدهور البيئئ

الموضوعات والمخاوف ثانیة تظھر  والھجرة،من خالل النظر في اآلثار من الدرجة الثانیة لتغیر المناخ والتدھور البیئي على سبل العیش 
اندالع صراع وعنف في المستقبل المساھمة في في  معالجة،تُركت دون  نإ تساھم،في العراق والتي قد  ةحمایة المدنیالالتي أثرت سابقًا على 

 .زیادة اشتعالھماأو 

. 88الستغالل ھذه التوترات ات الفاعلة القویةلجھلمما یخلق مساحة  بین ھذه المجتمعات،تتصاعد التوترات داخل المجتمعات المحلیة وفیما 
بسبب وإلقاء اللوم على المھجرین  األقلیات،وشیطنة  العراقیین،لعراقیین ضد لقادة الال یزال العراق یتعافى من عقود من تحریض  الواقع،في 

 بالمیاه والموارد الطبیعیة األخرىمنھا ق یتعل ، خصوصا ماھذه التوترات  CIVICمركز الحظ المقابالت،مجموعة من المشاكل الداخلیة. في 
في البصرة بوضوح إن "الشمال" (في إشارة إلى إقلیم كردستان العراق) یستھلك المحلیة قال ممثل الحكومة  المثال،بشكل خاص. على سبیل 

ومعظمھم من  العراق،جنوب من في قبة المنبع. كما ألمح إلى أن ھذا كان تكتیًكا متعمًدا یھدف إلى معا قربالكثیر من المیاه بسبب موقعھم 
. في السوق غیر الحكوميویؤدي فائض العرض إلى انخفاض أجور العمل  الوظائف،. تُجبر المجتمعات أیًضا على التنافس على 89العرب

یرون المنافسة  اھل المدن لكن خیار،: "الناس في المدن ال یدركون أن القرویین لیس لدیھم   CIVICركزموقال مسؤول حكومي في نینوى ل
 90."ولیس لدى الحكومة خطط لمعالجة ھذه القضایا

بسبب ما افضى الیھ االنتماء  اھذا النقص في الوحدة الوطنیة. وال یزال المدنیون یحملون ندوبوقد ابلي المجتمع العراقي بالمحن من قبل بسبب 
من الممكن أن  بغداد،. بالنظر إلى المأزق السیاسي الحالي في 91رقي والطائفيالعنف العما أدى الیھ رد ووالكاوالعرب  والشیعة ا او لسنةل

. من المحتمل أال تتحسن ھشاشة التماسك االجتماعي في المدن 92یحاول السیاسیون التالعب بھذه المجتمعات واستخدام مظالمھم لنبذ اآلخرین
وقد أبلغ المھجرون الجدد عن انعدام الثقة في أن الجھات األمنیة ستعاملھم  الجدیدة،اع المسلح من خالل أنماط الھجرة صرالمتأثرة سابقًا بال

 93.عتنازبإنصاف في حالة ال
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 امسدس حاملةإنھا "تتجول    CIVICركزمل اتالناشط إحدى تحیث قال ،األمن الشخصيبقلة  شعورھمالعراقیون بشكل متزاید ب ستشھدی

. تشیر التقدیرات إلى وجود أكثر من ملیون قطعة سالح غیر مسجلة في 94"،سوًءاكل عام یزداد الوضع األمني ففي  أمنھا؛من أجل  اشخصی
ویرجع ذلك جزئیًا إلى تسلیح الجماعات المسلحة غیر الحكومیة للمدنیین والتوسع السریع في تجارة المخدرات في المناطق غیر  العراق،

ولكن مع زیادة االتجار بالمخدرات في المناطق  فحسب،األسلحة غیر المسجلة إلى زیادة خطر نشوب نزاع عنیف . ال یؤدي انتشار 95اآلمنة
زیادة حضور یتعرض المدنیون لخطر الوقوع في مرمى النیران المتبادلة. أدت تجارة المخدرات إلى زیادة المراقبة و للخطر،المعرضة 

. في في بعض االحیان یؤدي إلى اندالع صراع قدالمتزاید بین الجھات األمنیة والمدنیین  حتكاكاالكما أن  المجتمعات،في  األمنیةقوات ال
وأسفرت العملیات المتسرعة عن سقوط ضحایا من  الماضیة،اشتبكت الجھات األمنیة مع المدنیین على مدى السنوات العدیدة  الواقع،

 96.المدنیین

تدھور األوضاع األمنیة بسبب انتشار األسلحة الناریة وزیادة تھریب المخدرات والتوترات  ، قال مدني تحدث عنCIVICفي محادثة مع مركز 
وفي  .97 القضایا."ھذه سواء كان مسیحیاً أو مسلماً، ال یشعر باألمان في البصرة اآلن بسبب  البصرة،القبلیة المستمرة، أن "أي شخص في 

بالتالي إعادة إشعال دائرة كراھیة مما یسبب  قراھم،النازحین في المدن من العودة إلى بعض المتدھور یمنع فإن الوضع األمني  نفسھ،الوقت 
ال یزال القرویون یخشون عودة داعش ویشعرون  ذلك،في المناطق الحضریة. عالوة على أصال والتنافس على الموارد المحدودة  غرباءال

عندما أصبحت المناطق الریفیة المكتظة بالسكان خالیة من النشاط  الواقع،في  .98الجماعة اإلرھابیةھذه بعدم وجود أمن كاٍف لدعمھم ضد 
 قاموا بذلككما  -حرب العصابات بأسلوب أصبح لدى داعش القدرة على احتالل مناطق جبلیة وبساتین األشجار لتنفیذ ھجمات  البشري،

 99.بالفعل في محافظات مثل دیالى
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 الحاالت،الزراعة والرعي. في بعض العمل في بشكل كبیر بسبب انخفاض وغیر رسمیة تشكیالت رسمیة والمنیة األ القواتتوسع التجنید في 
لجھات  ىرشدفع تقوم العائالت ب أخرى،زراعة. في حاالت تمتھن المن عائالت المنحدرین یأس الشباب  تغلتسیمكن لجماعات مثل داعش أن 

في التجنید یزید من عدد ه الزیادة . ھذ100على راتب ثابت ضمان الحصولمن أجل  یةقوات األمنالالشرطة أو حصول على وظیفة في للمعینة 
 األسلحة في المجتمعات ویزید من فرص العنف.

 ھذا البحثخالل  CIVICغالبیة المقابالت التي أجراھا مركز اصطبغت 
االفتقار إلى الثقة في الحكومة. لم یشعر المدنیون فقط بأن الحكومة ب

بل شعر العدید من المزارعین  حمایتھم،والجھات األمنیة غیر قادرة على 
. 101ن أن الحكومة تخلت عنھم لصالح صناعة النفطون السابقووالمزارع

زراعة: "الحكومة ال تھتم تمتھن الي نینوى، قال أحد أفراد عائلة ف
. وعبر ھؤالء 102بأسلوب الحیاة ھذا، والنفط أھم من أي شيء للحكومة"

دیزل وقود الالمدنیون عن رغبتھم في الحصول على دعم في شكل ري و
مقاومة للجفاف، ومعدات ولتشغیل مضخات المیاه، وبذور مدعومة 

. كما كانت ھناك 103البالستیكیة غطیةرات واألزراعیة مثل الجرا
 اتبشأن المیاه والسیاسأكثر قوة وصرامة دعوات للحكومة لتكون 

على وجھ  المنتجین، نمزارعیل. بالنسبة لمع دول الجوار التجاریة
تجعل  ،إیران وتركیادولتي الجوار، الترتیبات التجاریة مع  الخصوص،

من السلع المنتجة  مستھلكلبالنسبة لالمنتجات المستوردة أرخص 
لعام ایزرع حقولھ قد أنھ  CIVIC . أخبر أحد مزارعي الطماطم104محلیًا

ألنھ اآلن "ال یوجد سوق للطماطم  التجاریة،المقبل إذا تغیرت السیاسة 
 105."المحلیة

ماعات المتطرفة من التالعب تم استغالل نقاط الضعف ھذه من قبل جماعات متطرفة وقادة سیاسیین في العراق. تمكنت الجفي الماضي، 
اشتھرت باستغالل  المثال،. داعش، على سبیل 106بحجم االحتیاجات الھائلة في العراق عندما تكون الحكومة غیر قادرة على توفیرھا

لجماعة خیار سوى االنضمام إلى أنشطة ایھم لم یكن لدوضغطت علیھم حتى ، وفقدانھم لدخلھم المزارعین المتضررین من الجفاف في نینوى
مواجھة ندرة الموارد، والیوم یُنظر إلى الحكومة على أنھا تحجب المساعدة عن ل الغرباء رھاباستفاد صدام حسین من لقد . 107اإلرھابیة

"تعطي الحكومة األولویة لمنح الموارد للسكان  ،CIVIC. وكما قال صحفي محلي لـ داعشبعد ھزیمة  اعائالت التي تحاول إعادة بناء حیاتھ
فإن انعدام الثقة بین المدنیین العراقیین والحكومة یترك فراًغا في السلطة جاھًزا  وبالفعل،. 108".الذین یعتقدون أنھم سیدعمونھم في االنتخابات

 للسیطرة على العراق. لالستغالل من قبل األحزاب السیاسیة والجھات المسلحة وحتى القوى الدولیة التي تسعى
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VI. األستنتاجات 

 كانت ھناك التزامات وإنجازات ملحوظة من قبل الحكومة العراقیة ومنظمات المجتمع المدني المحلیة لمكافحة اآلثار السلبیة لتغیر المناخ
صادق العراق على اتفاقیة باریس وأطلق خطة تكیف وطنیة مع برنامج األمم المتحدة للبیئة لتعزیز  ،2021والحد من الدمار البیئي. في عام 
. لفتت منظمات مثل مؤسسة أنقذوا نھر دجلة االنتباه الدولي إلى الحاجة إلى حمایة موارد المیاه الھشة في 109المرونة في مواجھة تغیر المناخ

ولكن  ،الصحیح. ھذه الجھود ھي خطوة في االتجاه 110تنظیف لحمایة المناطق من التلوث وشرعت مجموعات الشباب في حمالت العراق،
 .ھناك حاجة إلى المزید لبناء مرونة المجتمع والتعاون في مواجھة تھدید تغیر المناخ

 بالفعل،عن جیل أسالفھم.  حیث ینضج جیلھم في بلد مختلف تماًما المناخیة، اتریتغیالسیتحمل الشباب العراقي وطأة النزاعات المتعلقة ب
لخطر شباب تواجھ الفتیات مخاطر متزایدة من زواج األطفال وتقلیص التعلیم. كما أن عمالة األطفال آخذة في االزدیاد. یتعرض الفتیان وال

حان واآلن  بالصدمات مما قد یعرضھم لألیدیولوجیات العنیفة ویمھد الطریق لمراھقة مصابة ،متزاید من التجنید من قبل الجماعات المسلحة
 .الوقت لمزید من العمل

تأثیر كبیر على حیاة المدنیین في جمیع أنحاء العراق. في حین أن اآلثار مثل سیكون لھ تغیر المناخ والتدھور البیئي مسار من الواضح أن 
لتوترات داخل المجتمعات المحلیة وعدم یجب مراقبة العواقب اإلضافیة مثل ا الفور،فقدان سبل العیش أو الھجرة تكون أكثر وضوًحا على 

اھتمام من أي دون  -في العراق ات صراع أثارتأو بحدوث صراعات نذرت أالثقة في الحكومة والجھات األمنیة. لقد سبق لھذه القضایا أن 
الذي تواجھھ  ياالستقرار األمنعدم یؤدي تغیر المناخ إلى تفاقم  ذلك،قد یحدث ذلك مرة أخرى. عالوة على و واإلجراءات،السیاسات  قبل

 .مجموعات معینة في العراق مثل األقلیات والفتیات والنساء

 إال أنھ بالتأكید عامل مضاعف للتھدید. العراق،في حین أن تغیر المناخ قد ال یكون حتى اآلن محرًكا للصراع في 
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 الهوامش
 ، 2017مارس  3 الدولیة،موجز مخاطر تغیر المناخ: العراق، الوكالة األمریكیة للتنمیة "    1

        ;INAL.pdfhttps://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017Mar3_GEMS_Climate%20Risk%20Profile_Iraq_F  
 یونیو، 22 للمناخ، MIT ي؟" بوابةدرجة مئویة كھدف للحد من ظاھرة االحتباس الحرار 2 لماذا اختارت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ “،فندت لیندساي      
        .warming-global-limiting-goal-c-2deg-choose-ipcc-did-mit/why-https://climate.mit.edu/ask  

 ،2021 تشرین الثاني (نوفمبر) 5 یواجھون أزمة میاه متصاعدة ، الجزیرة ،میلیسا باوسون ، "ماتت كل األشجار": العراقیون     2
       crisis-water-persistent-face-iraqis-died-have-trees-the-https://www.aljazeera.com/news/2021/11/5/all  ;  

 2021 دیسمبر 26 مز،نبیھ بولس، "عطش العراق العظیم: المزارعون یستقیلون مع تجفیف تغیر المناخ والسیاسة ألرض كانت خصبة ذات یوم" ، لوس أنجلوس تای      
     ;up-sdrie-land-fertile-as-quit-farmers-thirst-great-iraq-story-23/water-12-nation/story/2021-https://www.latimes.com/world  

 ، 2019 یولیو / تموز 22،  "البصرة عطشى: فشل العراق في إدارة أزمة المیاه"، ھیومن رایتس ووتش      
        .crisis-water-manage-failure-thirsty/iraqs-https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra   
ن أكتوبر / تشری 21 (IOM)رة الھجرة إلى وضع ھش: االستجابة للتحضر غیر الرسمي الناجم عن المناخ وعدم المساواة في البصرة، العراق ، "المنظمة الدولیة للھج "    3

 ، 2021 األول.......
         .and-urbanization-informal-induced-climate-responding-setting-fragile-https://reliefweb.int/report/iraq/migration  

سبیل المثال من خالل .د تكون ھذه التحوالت طبیعیة، على"یشیر تغیر المناخ إلى التغیرات طویلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ق المتحدة،وفقًا لتعریف األمم 4    
   human activities have been the main driver of climate change,  عشر، لتغیرات في الدورة الشمسیة ". ومع ذلك، من المھم مالحظة ما یلي: "منذ القرن التاسعا......
 change-climate-is-https://www.un.org/en/climatechange/what   رفي المقام األول بسبب حرق الوقود األحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. " انظ.......

وانقراض الحیاة البریة. یتم .لنظم البیئیةا تدمیروفقًا لتعریف األمم المتحدة ، فإن "التدھور البیئي ھو تدھور البیئة من خالل استنزاف الموارد مثل الھواء والماء والتربة.     5
ط الملحوظة للتدھور البیئي بسبب تعریفھ على أنھ أي تغییر أو اضطراب في البیئة یُنظر إلیھ على أنھ ضار أو غیر مرغوب فیھ ". في العراق، ھناك العدید من األنما.......

 ل التربة والمیاه ، وتلوث األراضي بسبب النزاع المسلح. انظرإنتاج النفط ، وسوء استخدام ومعالجة الموارد مث. .....
      .degradation-https://archive.unescwa.org/environmental 

 ، 2016 أكتوبر 27 یحذر األمم المتحدة ، أخبار األمم المتحدة ، الموصل،" سیاسة األرض المحروقة لداعش تخلق فوضى بیئیة وصحیة في     6
         warns-mosul-havoc-health-and-environmental-creating-policy-earth-chedscor-isils-https://news.un.org/en/story/2016/10/543902  

 ، 2021 تموز/  یولیو 19، زمة مناخیة وبیئیة وسط ندوب الحرب" ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أ -"عاصفة العراق المثالیة      7
      ;war-scars-amid-crisis-environmental-and-climate-storm-perfect-https://www.icrc.org/en/document/iraqs  

 2021 كانون الثاني (ینایر) 25 آي،أزھار الربیعي، "تاریخ األزمة المتزایدة في" األرض السوداء في العراق "، میدل إیست .......
-environmental-and-war-despite-basra-iraqs-persists-growing-https://www.middleeasteye.net/discover/date

ccording%20to%20environmentalistscrisis#:~:text=Iraq%20used%20to%20produce%20t,million%20remain%2C%20a 
  ، 2017 نوفمبر / تشرین الثاني 14، بیتر شوارتزشتاین ، "تغیر المناخ وویالت المیاه دفعا تجنید داعش في العراق ،" ناشیونال جیوغرافیك      8

. iraq-recruiting-terrorist-isis-drove-drought-change-https://www.nationalgeographic.com/science/article/climate 
مستوى القاعدة الشعبیة" ،  أولوسكي ، وجینیفر جروسمان فرناندیز ، "العالقة بین المناخ والنوع والصراع: تضخیم مساھمات النساء على ورینجیسیكا م. سمیث، وال    9

  ,2021ینایر معھد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن ،  ......
. Nexus.pdf-Conflict-Gender-Climate-content/uploads/2021/01/The-https://giwps.georgetown.edu/wp 

 ، 2020 ینایر 13 ندة المناخ العالمي ،" المنتدى االقتصادي العالمي ،ونغ كوان كیم ، "كیف یقود التعاون عبر القطاعات أج   10
;/agenda-climate-global-the-driving-is-tioncollabora-sector-cross-https://www.weforum.org/agenda/2020/01/how  
ى مستوى القاعدة الشعبیة" ، ولورین أولوسكي ، وجینیفر جروسمان فرناندیز ، "العالقة بین المناخ والجنس والصراع: تضخیم مساھمات النساء عل سمیث،جیسیكا م. .......
 ، 2021 معھد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن ، ینایر.......
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. مقابلة أجراھا 2022ار محافظة نینوى، آذ 13 #مع أستاذ الجغرافیا  CIVIC.  مقابلة أجراھا 2022محافظة البصرة فبرایر  10# مع شیخ  CIVICمقابلة أجراھا .........
CIVIC>>>>>  2022محافظة نینوى، آذار  16 #مع مزارع 

  2021 ,مفترق طرق مغبر ساخن" ، خریف“ ، شوارتزشتاین و ویلسون كوارتارليبیتر          
            ;crossroads-dusty-hot-https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/_/a 
 ، 2021 دیسمبر 23نبیھ بولس، "عطش العراق العظیم: المزارعون استقالوا مع تجفیف تغیر المناخ والسیاسة ألرض كانت خصبة ذات یوم" ، لوس أنجلوس تایمز ،           
            .up-dries-land-fertile-as-quit-farmers-thirst-great-iraq-story-23/water-12-nation/story/2021-https://www.latimes.com/world 
 .2022محافظة البصرة فبرایر  11# مع مزارع  CIVICمقابلة أجراھا    105
  ، 2020مایو / أیار  5 " مجموعة األزمات الدولیة، یشكل مستقبل الصراع،روبرت مالي، "تغیر المناخ    106

-future-shaping-change-https://www.crisisgroup.org/global/climate
.nflict#:~:text=Crisis%20Group's%20President%20%26%20CEO%20Robert,the%20current%20COVID%2D19%20pandemicco 
 ,2020"مسارات انعدام األمن المناخي: إرشادات لصانعي السیاسات" معھد ستوكھولم الدولي ألبحاث السالم، نوفمبر          
             .11/pb_2011_pathways_2.pdf-https://www.sipri.org/sites/default/files/2020  
  ، 2017نوفمبر / تشرین الثاني  14ونال جیوغرافیك ، بیتر شوارتزشتاین، "تغیر المناخ وویالت المیاه دفعا تجنید داعش في العراق ،" ناشی   107

            .iraq-recruiting-terrorist-isis-drove-drought-change-https://www.nationalgeographic.com/science/article/climate 
 .2022محافظة البصرة فبرایر  12مع عضو في المجتمع المدني المحلي رقم  CIVICمقابلة أجراھا    108
 ، 2020سبتمبر / أیلول  16" برنامج األمم المتحدة للبیئة ، المناخ،"العراق یطلق عملیة خطة التكیف الوطنیة لمقاومة تغیر     109

             ;resilience-change-climate-process-plan-adaptation-national-launches-https://reliefweb.int/report/iraq/iraq  
 ، 2021دیسمبر  1،  العراقیة مع انضمام العراق إلى اتفاق باریس ، تدعو األمم المتحدة إلى المزید من الدعم لمساعدة البالد على التكیف" ، األمم المتحدة         "

            .adapt-country-help-support-further-calls-un-agreement-paris-joins-iraq-https://iraq.un.org/en/161240  
 ,2022أبریل  10،  المونیتر "،"العراقیون ینظفون نھًرا بینما یتجذر المشاریع الخضراء األولى كریم،عمار   110

         .root#ixzz7WBJCO6td-take-projects-green-first-river-clean-monitor.com/originals/2022/04/iraqis-https://www.al  

https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/_/a-hot-dusty-crossroads
https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-12-23/water-story-iraq-great-thirst-farmers-quit-as-fertile-land-dries-up
https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict#:%7E:text=Crisis%20Group's%20President%20%26%20CEO%20Robert,the%20current%20COVID%2D19%20pandemic
https://www.crisisgroup.org/global/climate-change-shaping-future-conflict#:%7E:text=Crisis%20Group's%20President%20%26%20CEO%20Robert,the%20current%20COVID%2D19%20pandemic
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-11/pb_2011_pathways_2.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/article/climate-change-drought-drove-isis-terrorist-recruiting-iraq
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change-resilience
https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-agreement-un-calls-further-support-help-country-adapt
https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/iraqis-clean-river-first-green-projects-take-root#ixzz7WBJCO6td


 

 

 

 انخفاض منسوب الماء وانكشاف القمامة بمحاذاة نھر دجلة، محافظة نینوى.       
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