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�أزمة مياه العراق  ..حتديات وحلول
حيدر الخفاجي *
مقدمة
تتعرض منطقة الشرق األوسط -والسيما العراق -منذ عدة سنوات ألزمة مياه حقيقية مع
استمرار حالة سوء توزيع احلصص املائية من األهنار املتجهة من دول املنبع إىل دول املصب؛ وقد
أتثر العراق بذلك األمر؛ لعدم وجود مصادر أخرى للمياه مبا يتناسب مع حجم االستهالك ،إذ
أصبحت هذه العوامل حمل خالفات بني دول املنطقة وابتت قابلة لالنفجار يف أي وقت ممكن،
التغيات املناخية والبيئية ،وشح املياه يف السدود واألهنار ،وعدم سقوط األمطار يف
والسيما بعد رُّ
املدة األخرية ،وتعاظم احلاجة إليها يف زايدة استهالكها .وميكن القول إن هذه األزمة ابتت كبرية
متر فيها األهنار واليت تستفيد
ومعقدة ،وال ُّ
ختتص ابجلانب العراقي فحسب ،بل أيضاً ابلدول اليت ّ
منها هذه الدول.
املوارد املائية املتاحة يف العراق
ختتلف أنواع املصادر املتاحة للمياه يف دول منطقة الشرق األوسط ،فبعضها تعتمد أساساً
على املياه السطحية من مشاطئة األهنر الدولية ،مثل :العراق ،وسوراي ،ومصر ،ودول أخرى ،مثل:
اليمن ،وجيبويت ،ودول اخلليج ،وهي تعتمد اعتماداً أساسياً على املياه اجلوفية وحتلية مياه البحر،
بينما تستخدم دول أخرى مزجياً من املياه السطحية واجلوفية ،وتستغل معظم الدول كل املياه
السطحية املتاحة تقريباً ،وال تصل مياه كثري من األهنار الرئيسة إىل البحار واحمليطات؛ حيث بىن
عدد من دول املنطقة سدوداً ومنخفضات لتخزين املياه ،فضالً عن االستثمارات الكبرية يف توسيع
شبكات الري .يضاف إىل ذلك ،قيام عدد آخر من دول املنطقة ابستغالل التكنولوجيا يف حتليلة
مياه البحر وإعادة استخدام املياه املستعملة.
غري أن معظم االستثمارات اليت �نُِّف َذت مل يكن يصاحبها -يف أحوال كثرية -إجراء ما يلزم من
تغيريات مؤسسية وأخرى ﻲﻓ ﺍلسياسات ،بل إهنا يف الغالب ال حتقق ثروة ،بل هي مدمرة .ومل تشكل
هذه السياسات حافزاً لالستخدام السليم للمياه يف قطاع الزراعة -على سبيل املثال ،-وال يوجد
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

برانمج عمل مستقبلي يسمح ابالستغـالل األمثل لتلك املياه واحلفاظ على املياه السطحيـة املتجددة.
أما ما خيص العراق فهو يعتمد كلياً على هنري دجلة والفرات إذ ُّ
يعد هذان النهران املورد
2
الرئيس للمياه يف البالد ،والسيما أن حوضهما يغطي مساحـة ( )705500كم  ،وتبدأ منابعهما
من داخل الشرقي الرتكي ،وقد قدرت وزارة التخطيط اإليرادات السنـوية لنهر دجلة بـ()15.37
مليار/م 3فـي حني قدرت اإليرادات السنوية لروافـده بـ ( )24.23مليار/م ،3وإبضافة كمـية اإليرادات
للروافـد يكون اجملـموع الكلي لـنهـر دجلة ( )39.60مليار/م 3بنسبة ( )%72.3وقدرت اإليرادات
السنوية لنهر الفرات بـ ( )15.15مليار/م 3بنسبة ( )7.27%من اجملموع الكـلي لإليرادات السنوية
لنهري دجـلة والفرات اليت قدرت بـ ( )54.75مليار/م .3وتوجد يف العراق جمموعة من األحواض
املائية مثل حبرية احلبانية ،والثراثر ،والرزازة اليت حتتـوي على كميات من امليـاه ومن املمكن أن تساعد
على ختفيف النقص املائي.
كانت إشكاالت إدارة املوارد املائية يف السنوات األخرية ابلبلد -وما تزال -ال تقلّل من خماطر
بعض دول اجلوار يف السيطرة على املوارد املائية من أجل فرض هيمنتها السياسية ،فهناك دول إقليمية
جماورة تشارك العراق يف املوارد املائية أثّرت كثرياً إبحداث أزمة اجلفاف احلاد اليت تعاين منها البالد.
تزايد الطلب املائي يف العراق

سجلت نسب تدفق مياه هنري دجلة والفرات من املصدر الرتكي يف السنوات العشر املاضية
ّ
تدنياً كبرياً إذ بلغت سبعة مليارات و 660مليون مرت مكعب مقابل عشرين ملياراً و 930مليون
مرت مكعب يف الثانية ،اليت كان حيصل عليها العراق سنوايً حىت مطلع تسعينيات القرن املاضي.
ويشري بعضهم إىل أن أهم أسباب ذلك هو تضاعف عدد سكان العراق يف العقود األربعة
املاضية إىل ما يقارب ثالث مرات -من حنو  10ماليني نسمة يف عام  1980إىل حنو 37.5
مليون نسمة يف عام -2016؛ حيث يبلغ معدل النمو السكاين احلايل يف العراق حنو  ،%15وهو
واحد من أعلى املعدالت يف العامل.
ويف ظل النمو السكاين يف العراق وزايدة الطلب على الغذاء صاغت احلكومة السابقة سياسات
زراعية هتدف إىل حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء ،وأصبح القطاع الزراعي املستهلك األكرب للمياه،
ويتضح لنا أن هناك ثالثة أسباب رئيسة -متداخلة ومرتابطة -تؤدي إىل زايدة الطلب على املياه:
 أوهلا :زايدة التعداد السكاين يف العراق.4
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 اثنيها :زايدة الطلب نتيجة احتياجات التنمية. اثلثها :اإلفراط الزائد يف أمناط االستهالك احمللي للماء يف هذا البلد.أبعاد أزمة املياه يف العراق
مير فيها العراق دفعه إىل استخدام جزء حيوي
حبسب خمتصي املوارد املائية فإن َّ
شح املياه اليت ُّ
من خمزونه املائي لتلبية االحتياجات املائية ضمن السدود واخلزاانت اليت تراجعت كميات خمزوهنا
يف السنوات األخرية مسجلةً عجزاً بكميات كبرية من خمزون األعوام املاضية .وقد نّبي وزير املوارد
املائية العراقي حسن اجلنايب -يف حديث له قبل أشهر -خمططات نشرهتا مواقع إخبارية أشار فيها
توضح
إىل إيرادات املياه خالل املدة من تشرين الثاين  2016ولغاية تشرين األول  ،2017حيث ّ
املخططات قلة اإليرادات املائية مقارنة ابلسنوات املاضية.1
لعل أحد أهم أسباب شح املياه احلالية هي إقامة تركيا منشآت مائية على هنري دجلة
و َّ
والفرات ،منها مشروع “ ”GAPالضخم -مشروع إحياء منطقة جنوب شرق األانضول-؛
حيث ّأدى إىل اخنفاض كبري بكمية املياه يف النهرين؛ إذ يسعى اجلانب الرتكي إىل فرض تنفيذ
مشاريعه املائية دون أي عائق ،ورفض مبدأ تقاسم املوارد املائية املتاحة .ويرى مراقبون للشأن
الرتكي أن ضرر تركيا على العراق أكرب من ضرر إيران وسوراي ،إذ ابشرت تركيا ابلعمل يف مشروع
يضم حنو  22سداً ،و 19حمطة للطاقة الكهرابئية ،ومشروعات أخرى متنوعة
« ”GAPالذي ُّ
يف قطاعات الزراعة ،والصناعةن واملواصالت ،والري ،واالتصاالتُّ .
ويعد “- ”GAPمن حيث
املساحة والسعة -أكرب مشروع يف العامل ،ويشمل املشروع تسعاً من احملافظات الرتكية ،وحني
االنتهاء منه ستقارب املساحة الزراعية املروية عن طريقه  1.8مليون هكتار ،أي حنو  %19من
مساحة األراضي املروية يف تركيا .2ومن أهم سدود هذا املشروع سد أاتتورك ،الذي اُ�فْتُتِ َح يف متوز
 1992ويقع على هنر الفرات ،حيث تشعر تركيا أن ما ستمتلكه من مياه سيوفر هلا ثروة وطنية
تعادل ما متتلكه دول املنطقة من النفط ،وهذا ما جاء على لسان رئيس تركيا األسبق سليمان
دميريل يف حفل افتتاح سد أاتتورك ،إذ قال :إن مياه الفرات ودجلة تركية ،ومصادر هذه املياه هي
موارد تركية.3
 -1وزير املوارد املائية يكشف عن أزمة يف خمزون املياه ابلعراق
)2- The southeastern Anatolia Anatolia project (GAP
 -3أزمة املياه يف العراق انجتة عن سوء إدارة داخلية ورغبة تركية يف اهليمنة على املنطقة
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اسرتاتيجيات مواجهة هتديدات شح املوارد املائية يف العراق وإدارهتا:
ابآليت:

ميكن طرح العديد من األفكار االسرتاتيجية ملواجهة التحدايت املذكورة آنفاً؛ نوجزها

جر الفائض املائي من بلد أو بلدان عرب
1 1نقل الفائض املائي :تتلخص الفكرة يف حماولة ّخطوط أانبيب ضخمة.
2 2استمطار السحب :وذلك ابستخدام التقنيات احلديثة الذي كان يُعمل هبا سابقاً يفالعراق ،من طريق تلقيح السحب الركامية القابلة للتلقيح ،وذلك حملاولة زايدة كمية األمطار.
3 3نقل جبل جليدي :حيث تُ ُّعد هذه التقنية متقدمة ،وهي من حيث التكلفة ابهظة جداً.

وميكن أيضاً وضع جمموعة من السيناريوهات تنطلق من الواقع العملي يف جمال التنمية
اليت يتبىن بعضها البنك الدويل ،ومن أهم هذه السيناريوهات:
•العمل على إجناز اسرتاتيجية شاملة لتنمية املوارد املائية للعراق.
•التعجيل مبشروع الربط املائي بني الدول اجلارة للعراق أسوة مبشروع الربط الكهرابئي ،أو
مشروع الغاز بني إيران والعراق.
•العمل على مشروعات اسرتاتيجية يف جمال تطوير تقنيات معاجلة املياه وحتليتها ونقلها
وتوطينها.
•إقامة مشروعات زراعية (عراقية-تركية-إيرانية) تقام على أرض العراق ،وتُروى مبياه تركية-
إيرانية ،ويتقاسم الطرفان ريعها يف إطار قانوين يُتفق عليه.
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االستنتاجات
•تعتمد التنمية يف العراق على املياه بنح ٍو أساس كأي منطقة أخرى من مناطق العامل؛ وعلى
هذا النحو شرعت كثري من دول املنطقة ابلتصدي ملشكلة شح املياه عن طريق ضخ استثمارات يف
البنية التحتية ،حيث زاد نطاق تغطية إمدادات املياه زايد ًة ملحوظة ،إذ أصبح ثالثة أرابع سكان
الدول املقرتضة من البنك الدويل يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيصلون على املياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي؛ وعلى الرغم من عدم انتظام اخلدمات يف أغلب هذه الدول ،بىن عدد
منها سدوداً وأنظمة ختزين للمياه اجلوفية ابالستثمار الكثيف يف توسيع شبكات الري.
•تطغى أتثريات مشاريع املياه الرتكية على مياه األهنار املنحدرة حنو العراق ،كوهنا تشغل
حيزاً واسعاً بني عالقات البلدين؛ األمر الذي دفع العراق -دائماً -إىل السعي من أجل حتسني
عالقته مع تركيا ،وتوقيع بعض االتفاقيات االقتصادية لتمرير بعض حاجات تركيا.
•�يَُع ُّد وادي الرافدين أهم رافد يف منطقة الشرق األوسط ،ويوجد فيه فائض كبري من املياه،
لكنه يشهد مشكالت فعلية من انحية اجلانب الرتكي نتيجة للتطورات الراهنة يف املنطقة ،حيث
يواجه العراق والدول اجملاورة لرتكيا أزمة مياه حادة؛ األمر الذي قد يؤدي إىل نشوب خالفات كبرية
يف املسقبل القريب.
•يواجه العراق أزمة مائية متفاقمة بسبب نقص منسوب املياه يف هنري دجلة والفرات اللذين
ينبعان من تركيا ،إذ انعكس ذلك سلباً على الواقع الزراعي ،و ّأدى إىل استرياد أكثر احتياجات
التصحر،
العراق الزراعية من اخلارج؛ األمر الذي ابت ميثل هتديداً لألمن الغذائي ،وزايدة مساحات
ُّ
وامللوحة ،وانعدام الزراعة يف مناطق كبرية منها.
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اخلامتـة
ستهُّز العامل يف العقود املقبلة،
توالت يف األشهر األخرية التحذيرات من رُّ
التغيات املناخية اليت ُ
وأتيت منطقة الشرق األوسط يف صدارة األقاليم املتضررة .وفضالً عن ذلك فإن من الطبيعي جداً
أن يكون العراق أحد أبرز األطراف املتأثرة ابألزمة ،أضف إىل ذلك أزمة املياه املتفاقمة بسبب
نقص منسوب هنري دجلة والفرات اللذين يعتمد العراق عليهما يف أتمني املاء بنح ٍو ٍ
أساس ،حيث
إن منابعهما تقع خارج أراضيه ،وميتدان ملسافات كبرية يف األراضي الرتكية واألراضي السورية ،وعلى
الرغم من أن هناك اتفاقيات وقواعد دولية ﻻﻗﺘﺴﺎم اﻤﻟﻴﺎﻩ بني الدول الثالث (العراق ،وسوراي ،وتركيا)
منذ عام - 1920بعد انفصال سوراي والعراق عن الدولة العثمانية ،وكذلك «معاهدة لوزان»
للصلح بني تركيا واحللفاء اليت عقدت يف عام  24متوز  ،1923وهي اتفاقية متعددة األطراف بني
بريطانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا إذ تضمنت  143مادة موزعة على  17وثيقة ما بني اتفاقية ،وميثاق،
وتصريح ،وملحق ،ونظمت كذلك استخدام املضايق املائية الرتكية ،وقواعد املرور واملالحة فيها زمن
احلرب والسلم ،حيث جاء يف نص املادة  109من االتفاقية ما أييت« :عند عدم وجود أحكام
خمالفة ،جيب عقد اتفاق بني الدول املعنية للمحافظة على احلقوق املكتسبة لكل منها وذلك حينما
يعتمد النظام املائي (فتح القنوات ،والفيضاانت ،والري ،والبزل ،واملسائل املماثلة) على األعمال
املنفذة يف إقليم دولة أخرى ،أو حينما يكون االستعمال املائي يف إقليم دولة ومصادر هذه املياه يف
دولة أخرى ،بسبب تعيني حدود جديدة ،وعند تعذر االتفاق حتسم املسألة ابلتحكيم» -4إال أن
اجلانب الرتكي واصل نقضه جلميع االتفاقيات وبىن  22سداً ضمن مشروع “ ”GAPالضخم.
وهنا ميكن القول إن أي حلول ومعاجلات ال تنطلق مع اسرتاتيجية واضحة ألزمة املياه يف العراق،
ستكون بال جدوى على اإلطالق ،إذ نتجت أزمة املياه هذه عن عوامل وسياسات خارجية وأخرى
داخلية ،وقد متثلت العوامل اخلارجية يف التغيري املناخي ،واالحتباس احلراري ،واخنفاض نسب
األمطار ،وسوء تعامل دول املنبع لنهري دجلة والفرات مع املوارد املائية .أما األسباب الداخلية فقد
متثلت يف قلة السدود ،والبحريات ،والتخزين اجلويف.

 -4أزمة حوضي دجلة والفرات والتناقض بني املياه والتصحري
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أزمة مياه العراق  ..حتدايت وحلول

املصادر
 -1رووداو األخبارية :وزير املوارد املائية يكشف عن أزمة يف خمزون املياه ابلعراق
http//:www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq2411201715/

 :NRT -2األخبارية أزمة املياه يف العراق انجتة عن سوء إدارة داخلية ورغبة تركية يف اهليمنة
على املنطقة
http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=64555

)3 -The southeastern Anatolia Anatolia project (GAP
http://www.gap.gov.tr/en/what-is-gap-page-1.html

 -4أزمة حوضي دجلة والفرات والتناقض بني املياه والتصحري ،صاحب الربيعي ،دار التوزيع،
طالس-دمشق ،الساقي-لندن.1999 ،

9

