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�أزمة املياه يف العراق ..التحديات واحللول
أحمد حسن علي *
شك فيه أن العراق مقبل على أزمة مياه يف السنوات القادمة؛ بسبب املشروع الرتكي يف
مما ال َّ
تصحر العراق -الشريك
جنوب شرق األانضول الذي هو على وشك االنتهاء والذي سيؤدي إىل ُّ
التجاري الثالث لرتكيا بعد أملانيا واململكة املتحدة ،واملصدر األول للنفط إليها -الذي بدوره كان
منشغالً يف توطيد االستقرار بعد سنوات طويلة من احلصار الدويل ،واالحتالل األمريكي ،وهتديد
اجلماعات اإلرهابية.
إن صانع القرار العراقي مطالب أكثر من أي وقت مضى ابختاذ قرارات اسرتاتيجية ،قبل أن
جيد العراقيون بلدهم صحراء متصلة بصحراء اجلزيرة العربية؛ ويف هذا البحث عرض لألزمة املائية،
ورأي لبعض اخلرباء يف كيفية معاجلتها من طريق حلول اسرتاتيجية تبعد العراق عن اخلضوع لإلرادة
الرتكية يف املستقبل.
مشروع جنوب شرق األانضول
منذ قيام مجهورية تركيا يف بداية القرن املاضي ،رأت القيادة الرتكية ضرورة احلاجة لالستفادة
من منابع هنري الفرات ودجلة يف توليد الطاقة الكهرابئية والتنمية الزراعية .ويف سبعينيات القرن
املاضي بدأ العمل خبطة مشاريع الري وإنتاج الطاقة اهليدروليكية على دجلة والفرات فيما عرف
الحقاً ابسم (مشروع جنوب شرق األانضول) .ومن وجهة نظر احلكومات الرتكية املتعاقبة كان
املشروع عبارة عن برانمج تنمية اجتماعية واقتصادية؛ لتطوير قطاعات الري والطاقة ،والزراعة،
والبنية التحتية ،والغاابت.
ويف الثمانينيات وسعت احلكومة الرتكية من خطة املشروع ليتكون من  ٢٢سداً و ١٩حمطة
لتوليد الطاقة ،منها  ١٤سداً يف حوض الفرات ،وأمهها سد أاتتورك ،و ٨سدود يف حوض دجلة
وأمهها سد إليسو ،وتغطي منطقة املشروع تسع حمافظات ،وميتد املشروع ملساحة تقدر بـ  ٣٠٠ألف
ميل مربع عرب حوضي دجلة والفرات(.)1
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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إال أن املشروع توقف يف بداية التسعينيات؛ بسبب احلرب الداخلية بني احلكومة الرتكية
وحزب العمال الكردستاين ،حيث تسببت احلرب يف ختفيض متويل املشروع ،وتدمري العديد من
السدود والقنوات ،ومقتل بعض العاملني يف املشروع .و ّأدت األزمات االقتصادية خالل التسعينيات،
مع احلظر االقتصادي لألمم املتحدة على العراق ،إىل إيقاف متويل املشروع ألوقات حمددة إذ كانت
تركيا -وما تزال -شريكاً جتارايً أساسياً مع العراق ،ومع جميء حزب العدالة والتنمية للحكم،
شهدت تركيا هنضة اقتصادية واستقراراً سياسياً ،وحصل املشروع على متويل داخلي وخارجي.
وينبع هنر دجلة من مرتفعات تركيا الشرقية ،ولكن املشاركة الرئيسة للمياه العراقية يف النهر
أتيت من روافد العراق ،وتشارك تركيا بنحو  %٥١من تدفق دجلة .وعند اكتمال املشروع فإن مياه
هنري دجلة والفرات ستنخفض بنسبة قريبة من النصف؛ مما حيرم املدن والقرى العراقية من حنو
نصف احتياجاهتا من املياه.
واجلدير ابلذكر أن العراق يف عهد صدام حسني هدد بقصف سد أاتتورك يف عام ١٩٩١
بعد االحتجاجات العراقية والسورية الشديدة ،حينما انتهت املرحلة األوىل من السد على هنر
الفرات ،وأغلقت تركيا النهر ملدة شهر مللء خزان السد ،وأدى العمل بسد أاتتورك ومشاريع الري
املنبثقة عنه إىل خفض تدفق هنر الفرات مبقدار الثلث تقريباً ،فيما كان غضب سوراي على املشروع
عامالً رئيساً يف قرارها يف منتصف التسعينيات؛ لتقدمي الدعم حلزب العمال الكردستاين.
من الواضح أن احلكومة الرتكية ماضية يف مشروعها ألهنا تتوقع مضاعفة اإلنتاج الزراعي
وإنتاج الطاقة الكهرومائية يف تركيا ،وأهنا ستزيد أيضاً من دخل الفرد يف املنطقة بنسبة  .%50ومن
املتوقع أن يضاعف الناتج احمللي اإلمجايل من الناتج القومي اإلمجايل بنسبة أربعة أضعاف ،ويوفر
فرص عمل ملليوين شخص تقريباً(.)2
اخلطة الرتكية ستتحول إىل سلة غذاء املنطقة العربية
أعلنت تركيا يف عام  ٢٠٠٨عن مشروع مستقبلي ابسم مركز سلة غذاء الشرق األوسط،
الذي من املخطط أن تكون تركيا مركزها ،وقال مسؤولون يف القيادة الرتكية إن منطقة الشرق
األوسط تستورد األغذية بعشرات مليارات الدوالرات سنوايً ،وأييت مشروع السدود الرتكية ضمن
هذه اخلطة لتزويد الغذاء للشرق األوسط ،واالستفادة سياسياً يف مواجهة أي أزمة غذاء عاملية
حمتملة ،لكن هذه اخلطة تتطلب استثمارات مبليارات الدوالرات(.)3
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ويف حديث ملسؤولني أتراك مع قناة اجلزيرة القطرية ،قالوا إن خطة سلة الغذاء الرتكية تتطلب
استثمارات تبلغ  ١٢مليار دوالر يف أربع سنوات ،ولتنفيذ هذا املشروع فإن على تركيا أن تعمل
على حتويل منطقة جنوب شرق األانضول إىل مركز إلنتاج احملاصيل الزراعية والغذائية وتوزيعها على
بلدان املنطقة كافة.
ويعتمد مشروع سلة الغذاء على ري مساحات واسعة من األراضي وإنشاء الصناعات
الغذائية الرتكية وتطويرها ،اليت ستعمل على توفري ماليني فرص العمل؛ وابلتايل ستساعد يف استقرار
منطقة جنوب شرق تركيا اليت تشهد صراعاً عرقياً منذ أكثر من ثالثة عقود ،وتسببت خبسائر كبرية
لالقتصاد الرتكي(.)4
وفضالً عن اإلنتاج الزراعي وتطوير مراكز إنتاج احلبوب والقطن واخلضار ،أتمل القيادة
الرتكية تطوير قطاعات اإلنتاج احليواين وتنميتها ،وأتسيس مراكز لتصدير اللحوم ومنتجات األلبان
ملنافسة املنتجات األوروبية العريقة؛ لذا يرى األتراك أن مشروع السدود الرتكية ذات أمهية اسرتاتيجية
إلنتاج حماصيل القمح ،والقطن ،واملنتجات احليوانية ،وصناعة زيوت الطعام ،والصناعات األخرى.
واجلدير ابلذكر أن مشروع املياه الرتكي واجه صعوابت مالية يف مراحله األوىل؛ بسبب
الديون اخلارجية على تركيا ،ومل تتمكن تركيا من إجياد التمويل الكايف لإلنفاق على املشروع ،ومع
تويل حزب العدالة والتنمية احلكم يف هناية  ،٢٠٠٢لقي املشروع دعماً من مؤسسات دولية مثل
البنك الدويل ،واالحتاد األورويب ،وبرانمج التنمية التابع لألمم املتحدة ومنظمة الزراعة والغذاء التابعة
لألمم املتحدة ،ووكالة التجارة والتنمية األمريكية ،ومن حكومات أوروبية ،ومن احلكومة اإلسرائيلية،
والقطاع اخلاص اإلسرائيلي.
وال خيفي القادة األتراك السابقون واحلاليون مسألة تسييس املياه وبلوغ أهداف اقتصادية،
وذلك يف حماولة لالستحواذ على أكرب كمية من مياه دجلة والفرات ومقايضتها ابلنفط؛ مما يضعها
بني الدول العشر الكربى املنتجة للغذاء يف العامل؛ ولتحقيق ذلك فإن على تركيا زايدة املساحة
املزروعة يف حوضي الفرات ودجلة بتوفري املياه لـ  ١،٨هكتار من األراضي الزراعية؛ وهو ما
سينعكس سلباً على التدفق املائي هلذين النهرين جتاه العراق ،ومن املتوقع أن خيفف املشروع من
مشكلة البطالة يف منطقة جنوب شرق تركيا ،ويوفر  ٢٧مليون كيلووات/ساعة من الكهرابء سنوايً،
وتزيد من دخل الفرد يف املنطقة بنسبة ٪٢٠٩؛ وتوفر فرص عمل لـ  ٣،٨مليون شخص(.)5
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معاهدات املياه الدولية
وهناك العديد من املعاهدات واالتفاقيات اليت تنظم حقوق املياه بني العراق وتركيا وسوراي
وإيران بدءاً من معاهدة السالم املوقعة بني تركيا ودول احللفاء املعروفة ابسم معاهدة (لوزان بسويسرا
يف متوز  )١٩٢٣اليت دعت إىل محاية حقوق العراق يف مياه هنري دجلة والفرات .مث معاهدة
الصداقة وحسن اجلوار املوقعة بني العراق وتركيا عام  ،١٩٤٦اليت وافقت فيها تركيا على أن تطلع
العراق على أية مشاريع خاصة تقرر إنشاءها على هنري دجلة والفرات أو روافدمها لتاليف اآلاثر
واألضرار احملتملة لتلك املشاريع على العراق.
وهناك أيضاً اتفاق بني العراق وسوراي لعام  ١٩٨٩يدعو إىل تقسيم مياه هنر الفرات على
احلدود الرتكية السورية مع  ٪٥٨للعراق و ٪٤٢لسوراي .وأيضاً هناك اتفاق بني العراق وإيران فيما
عرف (مبعاهدة اجلزائر لعام  )١٩٧٥اليت دعت إىل إجراء مسح شامل حلقوق املالحة األرضية
والنهرية يف شط العرب اليت ألغاها صدام حسني حني إعالنه احلرب على إيران.
ويف حني وعدت تركيا يف كثري من األحيان بزايدة كمية املياه يف هنر الفرات ،فإهنا مل تلتزم
وهتربت من اإليفاء بوعودها إال بنحو عشوائي وألوقات قصرية .وإن عدم استجابة تركيا لنداءات
العراق املتكررة بشأن زايدة حصته من مياه الفرات -ودجلة يف املستقبل القريب بعد العمل بسد
إليسو -ال تتناسب وحجم التطور االقتصادي املتميز بني البلدين ،ورفضت تركيا مجيع املطالبات
العراقية لعقد اتفاقات منفردة معها ،وعرضت جدولة مياه هنري دجلة والفرات يف حساب احلصص
وهي الطريقة نفسها اليت اعتمدهتا مع سوراي قبل عام .٢٠١١
ويرى األتراك أن بلدهم من الدول الغنية ابملوارد املائية ،وابلنظر إىل خريطة تركيا املائية
جنـد يف األانضول عشرات األهنار الكبرية واملتوسطة والصغرية تروي األراضي الرتكية؛ وهلذا فإن
احلكومات الرتكية خالل  100سنة أدركت أن مستقبل تركيا يقوم على تنمية دور املياه السياسي
يف الشرق األوسـط؛ لذا سعت عرب مشروع السدود الضخمة إىل أن تسيطر على هنري الفرات
ودجلة عرب طابع سياسي واقتصادي داخلي .واحلقيقة أن تركيا تبحث عـن دور إقليمي حيقق قدراً
أكرب من اهليمنة مستقبالً بعد التغلُّب على بعض مشكالهتا الداخلية وذلك عرب استخدام املياه
كأداة سياسية.
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خطر حتول العراق لصحراء متصل ابجلزيرة العربية
حذر تقرير أصدرته مجعية املياه األوروبية من أن العراق ميكن أن خيسر متاماً مياه النهرين
حبلول عام  ،٢٠٤٠وكان التقرير متشائماً بشأن هنر دجلة الذي ميكن أن خيسر  ٣٣مليار مرت
مكعب من املياه سنوايً بسبب السدود الرتكية ،وعلى وفق تقرير مجعية املياه األوروبية فقد اخنفضت
حصة املياه املتدفقة إىل العراق بنسبة الثلثني يف السنوات الثالثني املاضية ،وما زاد من تعقيد األزمة
اجلفاف الشديد يف السنوات املنصرمة ،وح ّذر التقرير من أن العراق يواجه «كارثة حقيقية» وهو ما
يتحول إىل صحراء متصلة بصحراء شبه اجلزيرة العربية(.)6
يعين أن ّ
أترخيياً ،كان العراق حيصل على  ٣٠مليار مرت مكعب من مياه الفرات و ٢٠مليار مرت
مكعب من هنر دجلة ،يضاف إليها مياه الروافد اليت تصب يف هنر دجلة داخل العراق ،مثل الزاب
الكبري والصغري ،وهنر دايىل؛ ليكون مقدار مياه دجلة  ٤٠مليار مرت مكعب ،ولكن خالل الثالثني
سنة األخرية قلت هذه الكميات بنح ٍو كب ٍري والسيما يف الفرات.
وكانت موارد العراق املائية عام  ١٩٩٠حبدود  ٤٢مليار مرت مكعب وعدد سكانه ١٩
مليـون نسمة ،ويف عام  ٢٠٠٠ازداد عدد السكان وبلغ  ٢٦مليون نسمة ،ومن املتوقع أن يصل
عدد سكان العراق إىل  ٤٨مليون نسمة يف عام ٢٠٢٥؛ مما يعين ضرورة زايدة املوارد املائية؛ وابلتايل
سيحتاج العراق إىل  ٥٧مليار مرت مكعب من املياه(.)7
ُّ
ويعد سد إليسو على هنر دجلة األكثر أتثرياً على العراق ،وعند العمل به صيف هذا العام،
فإنه سيحرم املياه عن ثلث أراضي العراق الصاحلة للزراعة وسيجعل املزارعني يتخلون عن مزارعهم
حسب تقرير خرباء األمم املتحدة ،-وفضالً عن ذلك فإن هنالك عوامل أخرى تشارك يف أزمةاملياه العراقية ،هي:
•التغيرُّ ات املناخية :إن العراق شأنه شأن معظم بلدان الشرق األوسط ،يعاين من جفاف شديد
منذ سنوات طويلة.
•األزمة الداخلية :أدت سنوات الصراع العرقي واملناطقي إىل عدم مقدرة احلكومة يف حل مشكلة
قطاع املياه ،فبينما كان العراق يواجه صراعات داخلية ،كانت تركيا منشغلة ببناء السدود
واخلزاانت.
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• ازدايد السكان :تضاعف عدد سكان العراق بنحو كبري يف املئة سنة املاضية؛ وقد أدى ارتفاع
مستوايت املعيشة إىل زايدة الطلب على استخدام املياه املنزلية ،وإنتاج مز ٍ
يد من األغذية .ويف
الوقت نفسه حصل هدر كبري للمياه بسبب طرق الري والصرف القدمية.
•مشكلة جباية أجور املياه :إن عدم وجود سياسات اقتصادية انجحة لتسعري املياه -ابعتبارها
سلعة اندرة جيب تسعريها بطريقة تشجع االستخدام الرشيد -أدت يف سنوات وفرة املياه إىل
سوء االستخدام املكثف.
•زايدة ملوحة املياه اجلنوبية :أدى تراجع نوعية املياه بسبب امللوحة والتلوث إىل اخنفاض
مستوايت املياه الصاحلة لالستخدام والسيما يف شط العرب ،الذي نشأ عن التقاء هنري دجلة
والفرات واختالطها ابملياه املاحلة اخلليجية.
•تلوث املياه :إن تلوث املياه على نطاق واسع انجم عن انتشار األجسام الغريبة على قاع
النهر وتصريف النفاايت واملياه غري املعاجلة يف األهنار والبحريات ،اليت قللت من مياه الشرب،
وسببت خماطر على الصحة العامة.
•عدم جتريف الطمي يف األهنار :من املشكالت األساسية لنهري دجلة والفرات أهنما حيمالن
كميات كبرية من (الطمي) اليت هي تربة مستمدة من الصخور ،وتكون حجم احلبة منها
متوسطة بني حبة الرمل وحبة الطني ،ويصل الطمي إىل قنوات النهر من السهول .ومن املفرتض
أن جتري اجلهات املختصة يف العراق عمليات جتريف ومسح لقنوات املياه واألهنار.
حكومة احتادية قوية
ال ميكن إجياد احللول ألزمة املياه إال بوجود حكومة احتادية قوية يف بغداد ،ولن تتمكن
حكومة احتادية قوية من حل األزمة إال من خالل تنسيق سياسة مائية تتناسب مع جغرافية املنطقة،
وتتجاوز التنافس العرقي واملناطقي.
وحىت يف حال تل ّقي العراق مزيداً من املياه من تركيا ،فإنه ما يزال يعاين من نقص؛ ويعود
السبب يف األساس إىل اعتماد القطاع الزراعي العراقي على أساليب قدمية يف استخدام املياه ،إذ
إن معظم املزارعني يستخدمون خنادق الري أو األنفاق حتت األرض اليت كانت تستخدم آلالف
السنني يف نقل املياه ،وخالل عملية النقل هذه يُف َقد الكثري من املياه إما ابلتبخر وإما ابجلراين
السطحي.
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ومن شأن اعتماد تقنيات حديثة اليت هي أكثر تكلفة أن حتدث ثورة يف القطاع الزراعي
العراقي ،مثل استخدام الري ابلتنقيط .إذ إن حتديث الزراعة العراقية يعين االبتعاد عن منظومات
املياه املفتوحة ،إال أن املزارعني حمدودي الدخل الذين لديهم موارد قليلة وطريقة حياة موروثة ال
رجح أن يغريوا طريقة الري من تلقاء أنفسهم.
يُ َّ
وبدالً من استخدام تقنيات الري احلديثة وإلغاء الطرق التقليدية القدمية اليت هتدر كميات
هائلة من املياه ،تواصل احلكومة العراقية تفضيل املدن الرئيسية بنح ٍو ٍ
فعال على املناطق الريفية
حيث من املفرتض إجراء حتسينات زراعية كربى .وقد تسببت الثروة النفطية العراقية يف سقوط
البالد ضحية ملا يسميه بعض االقتصاديني بـ»لعنة املوارد» ،ومع ارتفاع قيمة الدينار العراقي بعد
سقوط نظام صدام حسني ،صار استرياد األغذية أقل تكلفة من صناعتها ابلداخل ،ودعمت الثروة
النفطية املزارعني من خالل إجراءات الرعاية االجتماعية املختلفة ،وهو ما قلَّل من احلافز للبقاء
على املنافسة ،فيما يستمر استخدام طرق الري غري الكفوءة حىت مع اخنفاض تدفق املياه من تركيا
وتضخم أعداد السكان العراقيني(.)8
وقد ارتبط االخنفاض احلاد يف املوارد املائية ابلنزاع اإلقليمي ،وإحدى املناطق األكثر تضرراً
هي املنطقة الزراعية يف حوض الفرات يف العراق ،ومن املؤكد أن الصراع على املياه سيزداد كثرياً
إذا انقسم العراق أو أعطيت املناطق سلطات ال مركزية كبرية على مواقع مراقبة املياه؛ فإن مثل
هذا االحتمال سوف جيعل من نظام البنية التحتية املائية حتت حكم جمالس احملافظات ،اليت قد
ختضع لنفوذ بعض اجلماعات املتطرفة عرقياً أو دينياً ،وهو أمر ابلغ اخلطورة ألن السيطرة على املياه
واحملطات الكهرومائية ذات أمهية جيواسرتاتيجية كبرية يف العراق.
إن وجود حكومة احتادية ضعيفة يف بغداد مع سلطات ال مركزية يف السياسة املائية ،يعين أن
الدولة العراقية اليت متتلك ثروات نفطية ستجد نفسها يوماً ما تتفاوض مع تركيا على تبادل النفط
من أجل احلصول على املياه .وإذا قُ ِّس َم العراق على ثالث دول فإن جنوب البالد ستكون حباجة
إىل التفاوض من دول مشال وغرب العراق وتركيا حلل مشكلة املياه.
والفكرة القائلة إن السياسة املائية حتتاج إىل دولة مركزية قوية ليست فكرة جديدة ،فاملؤرخ
األمريكي األملاين األصل كارل ويتفوجيل ،رأى أن سياسة مياه األهنار ال بد من أن تكون حتت
إدارة مركزية ،حيث إن اجملتمعات اليت تعتمد على األهنار تتطلب مزيداً من املركزية لبناء السدود
والقنوات واإلشراف عليها(.)9
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فمن دون وجود حكومة احتادية قوية لتنسيق تطوير البنية التحتية املائية ،وحتقيق التوازن بني
املصاحل اإلقليمية ،والتفاوض من أجل البلد أبسره ،فإن لدى العراق فرصة ضئيلة للتعامل بفعالية
مع أزمة املياه .وإذا فشلت احلكومة االحتادية يف ضبط السياسة املائية ،فإن األزمة ستزداد سوءاً،
وستزداد الكراهية والعنف الداخلي.
العالقات االقتصادية العراقية  -الرتكية
على وفق صحيفة حرييت الرتكية ،فإن تركيا تستورد ما يعادل  %٩٦,٦من النفط اخلام من
مخس دول هي (العراق مبقدار  ٩,٢مليون طن ،وإيران  ٦,٩مليون طن ،وروسيا  ٣,٢مليون طن،
والكويت  ٢,٥مليون طن ،والسعودية  ٢,١مليون طن) .وخالل عام  ،٢٠١٧اخنفضت حصة
العراق من  ٪٤١إىل  ٪٣٠من بني أكرب مخسة مصدري للنفط اخلام إىل تركيا ،وعلى الرغم من
ذلك ما زال العراق املصدر األكرب لرتكيا(.)10
ويف نظرة عامة لالقتصاد الرتكي منذ عام  ،١٩٨٠شهدت سياسة التجارة اخلارجية نشاطاً
ملحوظاً ،ومت تنفيذ برانمج شامل لتحقيق االستقرار ،ومن خالل هذا الربانمج نفذت تركيا اسرتاتيجية
منو موجهة حنو التصدير .ويف الوقت احلاضر ،فإن واحدة من أكثر املشكالت االقتصادية اهليكلية
يف تركيا هي العجز يف احلساب اجلاري نتيجة لسياسة التجارة اخلارجية الليربالية.
ويستند تزايد الرتابط بني تركيا والعراق إىل الطاقة والعالقات التجارية ،فالعراق املستقر أمنياً
ِ
جملس التعاون
يعين فرصاً جتارية كبرية للشركات الرتكية .وعلىِ صعيد العالقات االقتصادية ُش ّكل ُ
االسرتاتيجي عام  ،٢٠٠٨وبعدها بسنة واحدة ُوقّعت  ٤٨اتفاقية يف جماالت األمن والطاقة واالقتصاد.

وتشري بياانت صادرة عن جملس املصدرين الرتكي يف تشرين الثاين  ،٢٠١٧إىل أن حجم
الصادرات الرتكية للعراق خالل األشهر العشرة األوىل من  ،٢٠١٧بلغ أكثر من  ٦مليارات دوالر.
ووصل حجم التبادل التجاري إىل  ٣٠مليار دوالر سنوايً ،يف الوقت الذي كان فيه دون املليار
دوالر بني عامي  ٢٠٠٣و.)11(٢٠٠٤

ُّ
ويعد العراق الشريك التجاري الثالث لرتكيا بعد كل من أملانيا واململكة املتحدة ،حيث
يستورد العراق (املالبس ،واملواد الغذائية ،واملنسوجات ،وصناعات املعادن ،ومعدات النقل)،
وتشكل السوق العراقية نسبة  ٪٥,٤من الصادرات الرتكية(.)12
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وترى القيادة الرتكية -وهي متضي قدماً يف مشروعها املائي املهدد بصحرنة العراق -أن
العراق ال ميتلك اكتفاءً ذاتياً مي ِّكنه من أن يتخلى عن تركيا اقتصادايً؛ ألن االقتصاد العراقي ما
زال ضعيفاً؛ وابلتايل ال تستطيع أية حكومة عراقية أن تتخذ مثل هذا القرار .ويعتقد االتراك أن
العالقات العراقية-الرتكية ليست جتارية فقط ،حيث إن تركيا تؤثر يف السياسية الداخلية للعراق؛ لذا
فهو يف وضع صعب فيما إذا ختلى عن تركيا.
ولكن ما ال حتسبه تركيا أن احلكومة العراقية قد تكون قادرة على اتباع سياسة انجحة للتوفيق
بني إيران والسعودية ،اليت من آاثرها حتسن االقتصاد العراقي وعدم اعتمادها على تركيا اقتصادايً،
وكان بعض املسؤولني العراقيني قد دعوا إىل مقاطعة تركيا اقتصادايً؛ بسبب سياساهتا جتاه العراق .إن
مطالبة نواب عراقيني بقطع العالقات االقتصادية مع تركيا ابعتبار العراق الشريك التجاري الثالث
سيضر االقتصاد الرتكي الذي يواجه صعوابت يف احلساب اجلاري.
واملصدر األول للنفط ابلتأكيد
ُّ
وإن مثل هذا القرار سريبك بعض القطاعات االقتصادية العراقية اليت تتعامل مع تركيا منذ سنوات،
وسيكون على العراق إجياد البدائل ،والبدائل ممكنة.
نظرية األمن مقابل املياه
تكمن املشكلة األساسية للمياه يف أن تركيا ال تعرتف ابلطابع الدويل لنهر دجلة أو الفرات،
وإمنا تطلق عليهما اسم «هنر عابر للحدود»؛ وابلتايل اعتربت تركيا أن موارد النهرين حق من
حقوقها وأهنا تستطيع استثمارها على وفق مصاحلها اخلاصة؛ ألن االعرتاف هبما كنهري دوليني
يعين إلزام دولة املنبع ودول املصب يف أن تتعاون وتتفق على كل املشاريع القائمة على تلك األهنار.
أما إذا رأت دولة املنبع أو املصب أن النهر هو عابر للحدود ،فإن من حقها أن تتحكم فيه كيفما
تشاء وتقيم ما تريد من مشاريع.
يف عام  ١٩٨٧وقع رئيس الوزراء الرتكي تورغت أوزال مع الرئيس السوري حافظ األسد على
اتفاقية مبدئية ملدة مخس سنوات تتعلق ابلفرات ،وافقت تركيا مبوجبها أن تسمح بتدفق مخسمئة مرت
مكعب يف الثانية من هنر الفرات إىل سوراي .وطلب العراق (يف ظل نظام صدام حسني) أبن يكون طرفاً
يف تلك االتفاقية ويف االتفاقيات األخرى اخلاصة ابملياه ،إال أن تركيا رفضت الطلب العراقي ،وعقد
العراق اتفاقية تقاسم املياه مع سوراي القتسام مياه هنر الفرات بنسبة  ٪٥٨للعراق ،و ٪٤٢لسوراي.
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وحسب رأي األستاذ فؤاد األمري اخلبري النفطي العراقي الذي يرى «أن بروتوكول  ١٩٨٧هو
نتيجة جهود سياسية تركية لوضع حد ألنشطة حزب العمال الكردستاين ،إذ سبق وأن أعلنت تركيا
يف أواخر سنة  ،١٩٨٦أبهنا اكتشفت خمططاً لتدمري سد أاتتورك من قبل جمموعة مؤلفة من ١٢
عنصراً من حزب العمال الكردستاين وبدعم سوري؛ األمر الذي جعل األتراك يفكرون يف طريقة
لوضع حد لنشاط هذا احلزب من داخل سوراي؛ هلذا زار تورغت أوزال رئيس الوزراء الرتكي األسبق
سوراي يف متوز  ،١٩٨٧وأبرم الربوتوكول املذكور آنفاً ،وأبرم اتفاقية أمنية تعهدت سوراي فيها بوضع
حد ألنشطة حزب العمال الكردستاين املسلحة ضد تركيا عن طريق األراضي السورية»(.)13
وكان من املفرتض توقيع اتفاقية دولية تتعهد فيها تركيا للعراق وسوراي إبطالق كميات أكرب
من املياه ،ولكن تركيا بعد مخس سنوات من االتفاقية املبدئية هتربت من التوقيع على االتفاقية
النهائية ،ومضت يف إقامة السدود دون موافقة سوراي أو العراق.
ويف كانون الثاين عام  ،١٩٩٠أشرف تورغوت أوزال بنفسه شخصياً على عملية إقفال هنر
الفرات ملدة شهر كامل بذريعة ملء سد أاتتورك ،كأسلوب ضغط مباشر على كل من العراق وسوراي
ملنع تواجد حزب العمال على أراضيهما ،ومنع تسلل مقاتليها إىل تركيا .ومن جانبها رأت سوراي أن
تركيا بدأت ابستخدام مياه الفرات كسالح ألغراض سياسية ،وأن سد أاتتورك الكبري يهدد مستقبل
سوراي الذي هو ليس بلداً نفطياً ،فضالً عن أن عالقات تركيا القوية مع دول الغرب وإسرائيل املعادية
لسوراي شكلت هتديداً آخر؛ لذا قررت سوراي دعم احلركة االنفصالية الكردية يف تركيا.
ويف شهر كانون الثاين  ،١٩٩٥تناقلت وكاالت األنباء خرب توقيع اتنسو شيللر -رئيسة
احلكومة الرتكية يف حينها -اتفاقاً مع جمموعة شركات أوروبية ومصارف دولية لتمويل سدود جديدة
على هنر الفرات .ووصل توتر العالقات السورية-الرتكية عام  ١٩٩٨مرحلة كادت تؤدي إىل حرب
مباشرة لوال توسط الرئيس املصري -آنذاك -حسين مبارك ،ويف تلك املدة هدد رئيس الوزراء الرتكي
مسعود يلماز إبغالق سد أاتتورك ابلكامل ومنع املياه عن سوراي ،وجتاهل العراق الذي كان مير يف
مرحلة من أضعف مراحله بسبب احلصار الدويل.
وانتهت تلك املرحلة بتوقيع اتفاق أضنة األمين بني سوراي وتركيا ،تعهدت فيه سوراي ابلتوقف
خيص سوراي كانت قضية احلركة االنفصالية الكردية وسيلة
عن دعم حزب العمال الكردستاين ،وفيما ُّ
سهلة للضغط على تركيا بشأن املياه ومسائل أخرى .ومع توقيع االتفاقية األمنية أغلقت سوراي
قواعد حزب العمال الكردستاين على أراضيها ،واحتجزت مئات من مقاتلي احلزب فضالً عن نفي
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زعيمهم عبد هللا أوجالن من سوراي ،الذي اُ ِ
عتقل الحقاً(.)14
وبعد توقيع اتفاق أضنة حتسنت العالقات بني البلدين والسيما بعد جميء حزب العدالة والتنمية
للحكم ،وأُعلِن عن «حوار اسرتاتيجي» نتج عن أتسيس جملس أعلى «للتعاون االسرتاتيجي»،
وتوقيع عشرات االتفاقيات املختلفة وتبادل الزايرات الرمسية على أعلى املستوايت .إال أ ّن تلك
العالقات اهنارت بنح ٍو مفاجئ مع قيام الربيع العريب ،وإعالن أنقرة عن قطع العالقات مع دمشق
يف  ٢٠١١وفرض حصار اقتصادي على سوراي ،والتخلي عن االتفاقيات االسرتاتيجية بني البلدين
اليت من ضمنها اتفاقية أضنة األمنية.
إن مشكلة املياه اليت جتري يف الفرات أو دجلة حتركها املصاحل السياسية دون اتفاق رمسي.
وتركيا تؤكد للمسؤولني العراقيني أهنا ملتزمة بتنفيذ «وعودها» يف منح العراق كميات أكرب من مياه
هنر الفرات ،يف مقابل التزام بغداد مبحاربة حزب العمال الكردستاين.
إن اشتداد الصراع الرتكي الكردي خالل السنوات املاضية أثبتت أبن استخدام تركيا للقوة
املفرطة لن تستطيع إجبار ماليني األكراد على أراضيها ابالنصهار يف القومية الرتكية ،وبكل بساطة
مشكلة تركيا مع األكراد هي مشكلة عرقية داخلية ابقية ،وهي ورقة راحبة لآلخرين ضد تركيا.
هل يستطيع العراق مواجهة آاثر السدود الرتكية؟
مما تقدم ميكن القول إن كل ما قامت به تركيا انبع من سياسة تتعلق مبصاحلها اخلاصة
لتحقيق مكاسب على املستوايت االقتصادية والسياسية واالسرتاتيجية يف مسألة املياه ،ويف املقابل
مل يكن هناك أي رد فعـل عراقي بذلك االجتاه يتناسب وحجم املخاطر احلقيقية ،وال توجد إجراءات
عملية حلماية مصاحل العراق االقتصادية؛ ومن هنا يكون العراق حباجة إىل ما أييت:
•االستفادة من شط العرب فيما هتدر فيه املياه.
•إجياد بدائل للمياه من املياه اجلوفية.
•إقامة مشاريع إروائية حديثة.
•إنشاء خزان اسرتاتيجي للمياه.
•مواجهة مشكلة امللوحة يف املياه.
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وهناك عدد من املقرتحات ينبغي أخذها يف احلسبان لتاليف شح املياه يف العراق:
أوال :إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات:
يف دراسة لباحثني من كلية اهلندسة والعلوم الفيزايئية ( )University of Surreyيف
اململكة املتحدة ،اقرتح إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات يف منطقة خالية من املشاريع املائية؛ ألن
مياه هنر دجلة أتيت بنسبة كبرية من مشال العراق ،وحبسب رأي الباحثني فإن أفضل موقع حلفر القناة
هو عند منطقة اقرتاب النهرين من بعضهما يف جنوب بغداد.
ويرى الباحث أن القناة ستكون بطول  ٤٥كم وستمر يف أرض مستوية سهلة احلفر ،وميكن
للشركات العراقية تنفيذ املشروع دون االستعانة ابلشركات األجنبية .إن هذه القناة ستنقل جزءاً
من املياه املطلوبة إىل الفرات ،وتعزز قدرة العراق على االستقالل مائياً عن الضغوط الرتكية ،وميكن
للقناة أن تكون مصدراً يف استعادة بعض األهوار اليت جفت خالل السنوات العشرين املاضية.
وستعمل القناة كذلك على تغذية حبر النجف كخزان مائي جديد الذي تقدر مساحته بـ
 ٤٣٥كم مربع والذي يبعد مسافة  ١٥كم عن هنر الفرات ،وميكن أن خيزن ما يقارب  ١٧مليون
مرت مكعب من املياه(.)15
اثنياً :استثمار القطاع اخلاص يف الزراعة:
حيتاج العراق إىل برانمج استثمار زراعي يعتمد على القطاع اخلاص الذي بدوره سيعمل على
ترشيد استخدام املياه يف الزراعة ،وحني النظر إىل البلدان اليت استثمرت يف قطاعاهتا الزراعية أو
تركتها للقطاع اخلاص ،جندها أكثر جناحاً يف إنتاج الغذاء والصناعات الغذائية ،كما فعلت تركيا.
ومن قصص جناح هذه الدول أيضاً ،جتربة بنغالدش بعد األزمة العاملية يف عام ،٢٠٠٨
حيث طلبت حكومة بنغالديش من مركز االستثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف األمم املتحدة
وضع خطة استثمارية زراعية بتمويل حملي وخارجي .وأشرف مركز االستثمار األممي على مجع
األموال املطلوبة للمشروع الزراعي ،مث متابعتها بدقة وإجناحها ابلتنسيق مع احلكومة البنغالية(.)16
وابت من الضروري حتفيز القطاع اخلاص للمشاركة يف اتباع وسائل الري احلديثة يف الزراعة
اليت تستخدم يف ري األراضي ابملناطق الصحراوية ،وهذه األراضي عادة ما تكون رملية وأهنا غالباً
ما تكون غري مستوية السطح ،وتشمل هذه األنظمة ،الري ابلرش والري ابلتنقيط.
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والري ابلرش من أنظمة الري احلديثة اليت تستخدم لري املناطق الصحراوية اليت ال تستطيع
االحتفاظ ابملاء ملدة طويلة ،حيث إن تطبيق نظام الري التقليدي من األهنار عرب اجلداول؛ يسبب
إهدار الكثري من املياه ،وأن هذه التقنية مناسبة أيضاً يف ري األراضي ابلرفع من اآلابر االرتوازية.
ومن مميزات هذه التقنية أهنا ال حتتاج إلنشاء قنوات واجلداول مع ري مساحة أكرب ،وهي
مناسبة لألراضي الصحراوية وال حتتاج للتسوية ،وال حيتاج إىل عمالة كثرية ،وميكن إضافة املبيدات
مكلف
واألمسدة من خالل مياه الري ابلرش ،ويوفر املياه بنسبة كبرية .غري أن هذا النظام اإلروائي
ٌ
مالياً وحيتاج إىل عمالة ذات خربة خاصة يف أعمال التشغيل والصيانة اليت ميكن التدريب عليها.
أما وسيلة الري ابلتنقيط فهي من أفضل األنظمة من حيث الكفاءة ،حيث تضاف فيه مياه
الري على شكل قطرات مائية أسفل النبااتت مباشرة ،من خالل شبكة ري خاصة تنتهي بنقاطات
خلروج مياه الري منها ،على فرتات قصرية وبكميات حمدودة ،وهذا النظام يشبه إىل حد كبري الري
ابلرش يف وجود مضخة مياه قوية من مصدر املياه إىل داخل شبكة النقل والتوزيع.
ومن مميزات نظام التنقيط أهنا تناسب األراضي الصحراوية اليت ال حتتاج إىل تسوية ،وتوفر
كميات كبرية من املياه ،وينتج عن تنظيم الري ورفع كفاءة األمسدة املضافة إىل زايدة إنتاجية وحدة
املساحة املزروعة ،ولكن عيوب هذا النظام يكمن يف التكاليف املرتفعة إلنشاء الشبكة اليت ال تتوافر
للكثري من املزارعني ،ويعاين هذا النظام من مشكلة انسداد النقاطات واحلاجة الستبدال اخلراطيم
التالفة؛ مما يتطلب توظيف عمالة فنية(.)17
واجلدير ابلذكر أن وزارة الزراعة العراقية -وبتمويل من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية -عملت
على استخدام منظومات الري احلديثة لتغطية مساحة  ٣ماليني دومن للوصول إىل االكتفاء الذايت.
وعلى وفق خطة وزارة الزراعة السابقة كان من املفرتض أن يؤدي هذا املشروع إىل توفري  ٦,٣مليار
مرت مكعب من مياه الري ،اليت تقتضي استخدام  ٢٠ألف منظومة رش حمورية و ١٥إلف منظومة
رش اثبتة .وتوجهت الوزارة إىل استرياد منظومات الري وتقدمي الدعم املادي عند بيعها للمزارعني
بنسبة  ٪٥٠وتقسيط املبالغ املتبقية على  ١٠سنوات دون فوائد ،ولكن هل حققت أهدافها()18؟
اثلثاً :إنشاء سد على شط العرب:
يف دراسة عن الواقع املائي للعراق على موقع ( OMICS Internationalاملنرب
العاملي للمناقشة املفتوحة) -وهي هيئة علمية تعىن بنشر األحباث العلمية والطبيعية -حتدث
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الباحثون عن مقرتح بناء سد يف جنوب مدينة البصرة على هنر شط العرب للسيطرة على املياه اليت
هتدر للخليج ،ويرى البحث أن إنشاء هذا السد من شأنه تقليل ملوحة مياه هنر شط العرب الذي
يبلغ طوله حوايل  ١٩٢كم.
وعلى وفق تلك الدراسة ،فإن إمجايل مساحة األراضي الصاحلة للزراعة للمدة من عام
 ١٩٦١إىل عام  ،٢٠١٣بلغت حنو  ٥,٨٧مليون هكتار .ورأى الباحثون أن متوسط املساحة
املروية ابملياه السطحية هي  ٢,٨٤مليون هكتار ،وروى شط العرب من تلك املساحة مقدار ،٪٤
فيما روى هنر دجلة  ،٪٦٦وهنر الفرات .)19(٪٣٠
ومن أجل حل مشكلة املياه ،قرر جملس حمافظة البصرة يف عام  ٢٠١٢إنشاء سد على شط
العرب ،إال أن وزارة املوارد املائية أبدت اعرتاضها على املوقع الذي حدده جملس احملافظة ،مث رأت
الوزارة أنه ال حاجة إلنشاء سد يف شط العرب ،وأن الوزارة ال متتلك ختصيصات مالية لبناء السد.
ويف خضم اجلدل الدائر بني الطرفني ،هناك من يعتقد أن بناء السد غري ممكن؛ بسبب طبيعة األرض
يف تلك املنطقة ،فضالً عن مشكالت تتعلق ابألراضي اإليرانية.
والغاية األساسية من بناء السد هي للحد من هدر املياه العذبة اليت تنتهي يف مياه اخلليج،
ويف حالة إنشاء السد فإنه ميكن حتقيق فوائد مجة للقطاعني الزراعي واحليواين ،ولكن اخلرباء يعتقدون
ستعرض املناطق احمليطة بشط العرب إىل
أن مناسيب املياه اليت ترتفع إىل األعلى بعد بناء السد ّ
الغرق ،ويعتقدون أن ارتفاع األراضي على ضفيت شط العرب تكون عائقاً آخر لبناء السد.
ختتص ابرتفاع مناسيب املياه األرضية يف مدينة
وفضالً عما ذُكِر آنفاً ،هناك مشكلة أخرى ُّ
البصرة ،وعند العمل مبشروع السد فإن مناسيب املياه ستزداد مسببةً فقدان كث ٍري من األراضي
الزراعية واحلضرية.
من الناحية التقنية ،يعتقد بعض اخلرباء إبمكانية التغلب على هذه املشكالت يف طريقة
إنشاء السد وتصميمه بنح ٍو جيعل ارتفاع منسوب املياه غري مؤثّر على املناطق الزراعية يف حوض
شط العرب .حيث إن استخدام قناة شط العرب كخزان للمياه العذبة غري ممكن ألهنا لن تتحمل
هذه الكميات الكبرية ،ولكن حفر الكثري من القنوات اإلروائية على جانيب شط العرب ستعمل
على خزن املياه العذبة.
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وهنا نتحدث عن مشروع متكامل يف إنشاء سد ،وحفر قنوات إلحياء املناطق الزراعية
املتضررة من ملوحة املياه ،واستصالح أراضي جديدة ،واحلفاظ على املمر املالحي لشط العرب،
وحتفيز القطاع احليواين ،وتنشيط القطاع السياحي.
وميكن تنفيذ هذا املشروع ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابع لألمم املتحدة اليت
تُن ّفذ مهامها عرب مركز االستثمار يف املنظمة ،اليت تعاقدت مع أكثر من  ٣٠مؤسسة مالية عاملية
لتمويل املشاريع االسرتاتيجية ،وفضالً عن التمويل ،فإن املنظمة تق ّدم دراسات عن كلف املشروع
وجدواها االقتصادية(.)20
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