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 تغٌر المناخ واالحتباس الحراري -اوال

لد تكون هذه  ،ٌمصد بتغٌر المناخ التحوالت طوٌلة األجل فً درجات الحرارة وأنماط الطمس

منذ  ولكن ،التحوالت طبٌعٌة فتحدث، على سبٌل المثال، من خالل التغٌرات فً الدورة الشمسٌة

الرئٌسً لتغٌر المناخ، وٌرجع ذلن أساًسا أصبحت األنشطة البشرٌة المسبب  المرن التاسع عشر

ٌنتج عن حرق الولود األحفوري انبعاثات (، والفحم والنفط والغاز)إلى حرق الولود األحفوري

حرارة  غازات الدفٌئة التً تعمل مثل غطاء ٌلتف حول الكرة األرضٌة، مما ٌؤدي إلى حبس

أصبحت الكرة  ونتٌجة لذلن ،فاعواالنبعاثات مستمرة فً االرت، الشمس ورفع درجات الحرارة

درجة مئوٌة عما كانت علٌه فً أواخر المرن التاسع  (1.1)األرضٌة اآلن أكثر دفئًا بممدار

 .1( األكثر دفئًا على اإلطالق1111-1111وكان العمد الماضً ) ،عشر

 تأتً االنبعاثات التً تسبب تغٌر المناخ من كل منطمة من العالم وتؤثر على الجمٌع، لكنو

بعض البلدان تنتج أكثر بكثٌر من غٌرها، حٌث أن المائة دولة التً تنتج ألل لدر من االنبعاثات 

%( فمط من إجمالً االنبعاثات، بٌنما البلدان العشرة التً تنتج أكبر لدر من االنبعاثات 3تولد )

دولة،  11تمثل مجموعة العشرٌن )مجموعة من و ،%(فً المائة من االنبعاثات86تولد )

 .1من إجمالً االنبعاثات (٪86)باإلضافة إلى االتحاد األوروبً( 

تأتً ، 1116االتحاد االوروبً لنسب االنبعاثات الكربونٌة عام  ومؤشر اصدره تمرٌرآخر فً و

طن فً السنة  (ملٌون11)الصٌن فً المركز األول عالمٌا فً إنتاج االنبعاثات الكربونٌة بنحو 

وحلت الوالٌات المتحدة فً المركز الثانً عالمٌا بانبعاثات كربونٌة ، %(11.32)أي بنسبة 

من اإلنتاج العالمً، تالها الهند بإنتاج  %(13.88)طن سنوٌا، أي بنحو  ملٌون(5) وصلت إلى 

وائل وحل فً لائمة العشرة األ، %(8.81)طن سنوٌا بنسبة  (ألف 252ملٌون و1)وصل إلى  

دولتان من الشرق األوسط هما إٌران والسعودٌة، ولد حصلت إٌران على المركز السابع بإنتاج 

، فٌما حلت %(1.61)طن، وبنسبة مئوٌة تصل إلى  (ألف 881)انبعاثات كربونٌة تصل إلى 

 طن فً السنة (ألف 836)بنحو  فً ممدمة الدول العربٌةو لسعودٌة فً المركز الثامن عالمٌاا

طن وبنسبة مئوٌة تصل إلى  (ألف 156)، ٌلٌها مصر بإنتاج ٌصل إلى %(1.81)بنسبة 

 .3من اإلنتاج العالمً %(1.81)

 

 

 

                                                           
-www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate المولع االلكترونً:االمم المتحدة،   1

change. 
1
gap-www.unep.org/interactive/emissions-، 1111برنامج االمم المتحدة للبٌئة، تمرٌر فجوة االنبعاثات لعام  

/report_ar.php1111report/.  
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وفٌما ٌلً، ترتٌب الدول العربٌة من ناحٌة نسب المساهمة السنوٌة عالمٌا فً انبعاثات ثانً 

تصل النسبة الكلٌة ٌث ، ح1116أكسٌد الكربون وفما لتمرٌر االتحاد األوروبً الصادر فً عام 

 %( عالمٌا.6.5إلنتاج الدول العربٌة من انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون، إلى )

 النسبة عالمٌا الدولة التسلسل

 %1.81 لسعودٌةا  .1

 %1.81 مصر  .1

 %1.55 اإلمارات  .3

 %1.52 العراق  .2

 %1.23 الجزائر  .5

 %1.18 لطر  .8

 %1.18 الكوٌت  .8

 %1.11 عمان  .6

 %1.18 المغرب  .1

 %1.18 لٌبٌا  .11

 %1.11 البحرٌن  .11

 %1.11 تونس  .11

 %1.16 سورٌا  .13

 %1.18 األردن  .12

 %1.18 لبنان  .15

 %1.13 الٌمن  .18

 %1.13 السودان وجنوب السودان  .18

 %1.11 مورٌتانٌا  .16

 %1.11 ، الصومال، جزر الممرجٌبوتً  .11
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 وكانت أرلام المتمدمٌن فً الترتٌب من دول شرق أوسطٌة على النحو التالً:

 النسبة عالمٌا الدولة التسلسل

 %1.61 إٌران .1

 %1.18 تركٌا .1

 %1.16 الكٌان الصهٌونً .3

 

 

 

لكن  تملٌل االنبعاثات،ٌجب على الجمٌع اتخاذ إجراءات بشأن  ونظرا لحجم المشكلة وخطورتها

للعمل من أكبر لدر من المشكلة مسؤولٌة أكبر تً تتسبب بال مؤسساتالبلدان والٌجب ان تتحمل 

 اجل تلن الغاٌة والحفاظ على المناخ من االنهٌار.

الجفاف الشدٌد وندرة المٌاه والحرائك الشدٌدة وارتفاع مستوٌات  تشمل عوالب تغٌر المناخ،و

، لكارثٌة وتدهور التنوع البٌولوجًسطح البحر والفٌضانات وذوبان الجلٌد المطبً والعواصف ا

األغذٌة والسكن والسالمة على زراعة  ةمدرالو ة العامةصحالٌمكن أن ٌؤثر تغٌر المناخ على و

ارتفاع مستوى سطح البحر وتسلل المٌاه المالحة إلى درجة ، وٌمكن ان ٌؤدي الى والعمل

، كما أن فترات الجفاف الطوٌلة تعرض والهجرة ضطر فٌها مجتمعات بأكملها إلى االنتمالت

 لع أن ٌرتفع عدد "الالجئٌن بسبب المناخ".من المتووفً المستمبل،  الناس لخطر المجاعة

، ألر آالف العلماء والجهات المستعرضة الحكومٌة 1116فً تمرٌر أعدته األمم المتحدة عام و

درجة مئوٌة سٌساعد  (1.5) على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمٌة إلى ما ال ٌزٌد عن

سٌؤدي تحوٌل أنظمة و، على تجنب أسوأ التأثٌرات المناخٌة والحفاظ على مناخ صالح للعٌش

الطالة من الولود األحفوري إلى مصادر الطالة المتجددة، مثل الطالة الشمسٌة أو طالة الرٌاح، 

لدان بالوصول باالنبعاثات ٌلتزم تحالف متنام من الب، وإلى تملٌل االنبعاثات المسببة لتغٌر المناخ

، ومع ذلن ٌجب أن ٌتم خفض االنبعاثات بحوالً النصف 1151إلى مستوى الصفر بحلول عام 

مئوٌة، وٌجب أن ٌنخفض إنتاج  ( درجة1.5)للحفاظ على االحترار بألل من  1131بحلول عام 

 .11312-1111فً المائة تمرٌبًا سنوًٌا خالل العمد  8الولود األحفوري بنسبة 
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 تاثٌر التغٌر المناخً على انتاج النفط -ثانٌا

ٌهدد التغٌر المناخً الذي ٌضرب العالم، إنتاج النفط فً عدد كبٌر من الدول المنتجة، على إثر 

ونمص المٌاه  ارتفاع األمواج والعواصف والفٌضانات، واالرتفاع الحاد فً درجات الحرارة

والجفاف والعواصف الترابٌة والتصحر، مما ٌؤدي بالتالً إلى هجرة جماعٌة للسكان من هذه 

كشفت شركة "فٌرٌسن مابلكروفت" المتخصصة وفً هذا االطار ، المناطك المنتجة للنفط 

حتٌاطٌات النفط والغاز من ا %(21)، أن نحو وممرها فً المملكة المتحدة باستشارات المخاطر

ومن بٌن الدول األكثر عرضة للمخاطر،  ،العالمٌة المابلة لالستخراج، لد تتأثر بالطمس الحاد

من  %(11)وتوجد نحو ، وهً من كبار منتجً النفط فً العالم، السعودٌة والعراق ونٌجٌرٌا

االحتٌاطٌات التجارٌة العالمٌة المابلة لالستخراج فً مناطك تصنفها الشركة االستشارٌة بأنها 

وبالنسبة للسعودٌة، ، رة"شدٌدة الخطورة"، بٌنما ٌمع نحو الثلث فً مناطك تعتبر "عالٌة الخطو"

وهً أكبر مصدر للنفط فً العالم، لد تكون الحرارة الشدٌدة ونمص المٌاه والعواصف الترابٌة 

ً وهذا ٌنطبك على العراق اٌضا بسبب االرتفاع الشدٌد فأكبر عوامل ولف اإلنتاج فً للمملكة، 

، أما فً نٌجٌرٌا، ثانً أكبر مصدر للخام فً درجات الحرارة والجفاف والعواصف الترابٌة

أفرٌمٌا، حٌث تتركز االحتٌاطٌات حول منطمة دلتا النٌجر، تتمثل أبرز المخاطر فً الجفاف 

 .5والفٌضانات

اٌضا ٌمكن ان تؤدي االعاصٌر والعواصف الشدٌدة الناتجة عن التغٌر المناخً الى التأثٌر و

 لد  ناألمرٌكٌتٌفً  العواصف التً ضربت بعض البلدانفالسلبً على انتاج الولود االحفوري، 

العالم، إذ أدى إعصار "إٌدا" الذي ضرب الوالٌات المتحدة فٌها وأثرت فً إنتاج النفط 

إلى تدمٌر معظم اآلبار البحرٌة فً ساحل الخلٌج األمٌركً، وحوالى نصف إنتاجها األمٌركٌة 

من البنزٌن، وأغلك موانئ تصدٌر الطالة، ولالت هٌئة سالمة وحماٌة البٌئة فً الوالٌات المتحدة 

ملٌار لدم مكعب ٌومٌاً من (1.118)ملٌون برمٌل ٌومٌاً من إنتاج النفط، و(1.815)إن إجمالً 

% من إنتاج النفط والغاز الطبٌعً األمٌركً فً 12غاز الطبٌعً، وهو ما ٌعادل حوالى إنتاج ال

منصة بسبب  (186)المنطمة، تولف فً الجانب األمٌركً من خلٌج المكسٌن، فً أعماب إخالء 

 .8اإلعصار

بتوجٌه ضربة لاسٌة لبلدان الشرق األوسط الغنٌة بالنفط، من خالل  ًالمناخالتغٌر وتهدد أزمة 

دخلها المتأتً من النفط مع تحول العالم إلى مصادر الطالة المتجددة وارتفاع درجات  انخفاض

تجاوز درجات  فمد سجلت بعض البلدانالحرارة إلى مستوٌات متطرفة غٌر مؤاتٌة للحٌاة، 

 ،فً الكوٌت وُعمان واإلمارات والسعودٌة والعراق وإٌرانكما درجة مئوٌة  (51)الحرارة 

 وفلسطٌنفً لبرص والٌونان وتركٌا كما حرائك غابات مدمرة بلدان اخرى واٌضا شهدت 

 .والجزائر وتونس والمغرب ولبنان

وٌمول العلماء إن منطمة الشرق األوسط وشمال إفرٌمٌا التً تعانً فً األساس من ندرة كبٌرة 

ارتفاًعا  فً المٌاه، تشهد ارتفاًعا فً درجات الحرارة ٌمثل ضعفً المعدل العالمً، إذ تسجل

                                                           
5
المتخصصة فً استشارات  مابلكروفت سنٌفٌرمجموعة من وكاالت االنباء ووسائل االعالم العالمٌة نمال عن تمرٌر شركة  

 .المخاطر
8
المناة و، arabia-www.goldmansachs.com/worldwide/saudiمؤسسة جولد مان ساكس المالٌة، المولع االلكترونً:  

   . www.cnbcarabia.com ، المولع االلكترونً:االلتصادٌة

http://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia
http://www.cnbcarabia.com/
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مساحات تزداد  ونتٌجة لذلن، درجة مئوٌة كل عمد، منذ ثمانٌنات المرن الماضً (1425)بنحو 

ً والعواصف الترابٌة شدة مع تملص  التصحر فً المنطمة الغطاء الثلجً فً لمم الجبال اتساعا

ن بالمٌاه، التً تزود المالٌٌواألنهر  كمٌات المٌاه فًعلى بالتالً ، مما ٌؤثر رغم ندرتها ببطء

وبحلول نهاٌة المرن، واذا استمرت االنبعاثات على وتٌرتها الحالٌة، ٌمكن أن ترتفع درجات 

أكثر خالل فصل الصٌف فً موجات الحرارة الشدٌدة أو  واالحرارة بممدار ست درجات مئوٌة 

 الشدٌدة للغاٌة.

 

 تأثٌر التغٌر المناخً على العراق -ثالثا

تاٌمز البرٌطانٌة اشار إلى  الفاٌننشالفً تمرٌر نشرته صحٌفة المدى العرالٌة نمال عن صحٌفة 

إلى مستمبل لاتم متولع للعراق، ٌخٌم علٌه الجوع تشٌر جمٌع المؤشرات البٌئٌة والجوٌة  ان

سٌصبح العراق البلد العربً  حٌث ،والعطش والهجرة والفمر، وذلن بفعل المتغٌرات المناخٌة

تمرٌر إن التأثٌر البٌئً المحتمل لتغٌر المناخ هو أخطر تهدٌد طوٌل الكثر تأثرا بها، وٌمول األ

البالد من حروب وعموبات وارهاب  هما شهدتاألجل سٌواجه العراق وتفوق خطورته 

ان العراق هو خامس دولة معرضة للتأثر ، ووصراعات داخلٌة طوال السنوات الماضٌة

أصبحت درجات الحرارة العالٌة جدا حمٌمة ملحوظة فً جمٌع فمد العالم، بالتغٌرات المناخٌة فً 

ً أنحاء البالد، والجفاف أكثر  ٌؤثر التصحر على حٌث والعواصف الترابٌة أكثر حدة،  اتساعا

من المساحة  (%52)من أراضً العراق، كما أن زٌادة الملوحة تهدد الزراعة بنحو  (31%)

عجز ٌصل إلى لحدوث  لموارد المائٌةكبٌر فً االنمص الٌؤدي كما ، المزروعة فً البالد

  .11358ملٌار متر مكعب من المٌاه سنوٌا بحلول عام  (11.6)

التً تؤدي بصورة مباشرة او غٌر مباشرة إلى انخفاض عملٌات انتاج  كل تلن العوامل البٌئٌة،

عرلل عمل شركات النفط والذي ٌ حاالت المناخ المتطرف والشدٌد المسوة نتٌجةالنفط او تعطلها 

فضال عن توجه العالم للتخلً تدرٌجٌا عن وٌمكن ان ٌؤدي إلى هجرة السكان من تلن المناطك، 

كل هذا  .انتماله إلى طالة نظٌفة ومستدامةالولود االحفوري المتمثل فً النفط والغاز والفحم، و

ر سلبا على الدخل  سٌؤثر بصورة مباشرة على انتاج النفط وانخفاض اسعاره بشدة مما ٌؤث

 .الرٌعً الذي ٌعتمد على النفط بشكل اساسًللعراق والذي ٌتصف ب المومً
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 االمل فً الطاقة المتجددة -رابعا

من إنتاج الطالة فً العالم، لكن جهودا  %(65)ٌشكل الولود األحفوري المصدر الرئٌسً لنحو 

االحتباس ظاهرة المتنامً بخطورة  الوعًساهم كبٌرة تُبذل لتغٌٌر هذه الحال، إذ دولٌة 

فً مصادر الطالة المتجددة، لتستعٌض عن  بموة دول العالم لالستثمار الحراري وتداعٌاتها

)ثانً اوكسٌد الكربون والمٌثان الولود األحفوري الذي ٌسهم بثلثً انبعاثات الغازات الدفٌئة

صبح تولٌد الطالة من الشمس المسببة لالحتباس الحراري، وتتولع عدة تمارٌر أن ٌ وغٌرها(

 لدولل، ما ٌشكل تحدٌا 1118والرٌاح ألل تكلفة، من استخدام مولدات الفحم والغاز بحلول العام 

  الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا. المنتجة للنفط خاصة دول

تملٌل ل لدى دول المنطمةوجود توجه تشٌر إحصاءات الوكالة الدولٌة للطالة المتجددة إلى أن و

استثمرت دول الشرق حٌث فً الطالة المتجددة،  بصورة اكبر تماد على النفط واالستثماراالع

 111، ممارنة بملٌار و1118ملٌار دوالر أمرٌكً فً مصادر الطالة المتجددة عام  11األوسط 

، والزٌادة تسعة أضعاف خالل ثمانً سنوات فمط، بزٌادة تمترب من 1116ملٌون دوالر عام 

 .6من خالل مشارٌع استراتٌجٌة طموحةترتفع باضطراد 

 إلنتاجوفً الشكل التالً بٌان لحجم استخدام الوسائل النظٌفة نسبة إلى الولود االحفوري 

 :1الطالة
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