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أتثريات املياه يف ضعف العالقة بني العراق وتركيا

على الرغم من أهنما من جيلي خمتلفي، ومن بلدين خمتلفي، ويعيشان بعيدين عن بعضهما 
مبسافة 1100 كيلومرت، لكن مصري كل سليمان أغالدي ونشوى نصر مرتبط ابلسياسات اليت 
ابلتهجري. سيشاهد  مهدداً  مدينتيهما لقرون، وابت اآلن كالمها  تغري هنر دجلة الذي روى  قد 
السيد أغالدي البالغ من العمر )39 عاماً( الذي يسكن يف جنوب شرقي تركيا، الكهوف القدمية 
والتكوينات الصخرية يف مدينة حسن كيف -مسقط رأسه- تغمرها املياه ببطء بسبب سد إليسو 

املثري للجدل الذي سُيغرق يف األشهر املقبلة منازل وحدائق ُوجدت منذ آالف السني.

تأثيرات المياه في ضعف العالقة بين العراق وتركيا
إريكا سولومون*-  ولورا بيتل **

* إريكا سولومون مراسلة صحيفة فاينانشيال اتميز لشؤون الشرق األوسط
** لورا بيتل مراسلة صحيفة فاينانشيال اتميز يف تركيا.
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غري أن غرق موطن السيد أغالدي يهّدد أيضاً ابلتسبب بنقص حاد يف أهوار مدينة السيدة 
من  يتدفقان  ومها  والفرات،  دجلة  هنري  مياه  استقبلت  طاملا  اليت  وهي  العراق،  جنويب  يف  نصر 
املرتفعات الرتكية، إذ اعتادت السيدة نصر -مثل أسالفها- على تربية جاموس املاء بي القصب 
املسقف ابلقش،  منزهلا  تنحين من  أن  املياه عالية جداً، وكان ميكنها  العايل، ويف صغرها كانت 
وتغرف من املاء، أما اآلن، فحىت لو كان مبقدور السيدة البالغة من العمر 78 عاماً أن تصل إىل 
املاء من كوخها فإهنا ستجده ملواثً جداً وغري صاحل للشرب. وتقول السيدة نصر إهنا وعائلتها 
يفكرون يف كل يوم، ابهلجرة على مضض، لكنهم ال يعرفون إىل أين. وتضيف نصر: “ كل ما 
نعرفه هو تربية اجلاموس. كيف سننجو من هذه احملنة؟ إننا ننتظر الرمحة من هللا، واملاء اآلخذ يف 

االخنفاض هو أيضاً رمحة من هللا”. 
ويقول انشطون إن السدود على هنر دجلة مأساة ثقافية، وهلا تداعيات جيوسياسية عميقة 
حمتملة، فضاًل عن مضاعفتها آلاثر التغري املناخي، وإاثرهتا ملخاطر اهلجرة، مما قد يزيد من زعزعة 
استقرار كال البلدين وجرياهنما، وهو ما سيؤدي إىل زايدة اهلجرة إىل أورواب، يف وقت تسعى األخرية 

إىل كبح مجاح تلك اهلجرة غري الشرعية.
تقول تركيا إن مشروعها الذي استمر عقوداً من الزمن لبناء 22 سداً، هو الطموح الذي 
هتدف إىل حتقيقه هناية العام املقبل على طول هنري دجلة والفرات، من أجل إنتاج الطاقة وتوفري 
الوظائف. غري أن مشروع جنوب شرق األانضول، الذي يطلق عليه اختصاراً يف تركيا GAP، قد 
أصبح مرتبطاً ابلتوترات الداخلية املريرة بي الدولة الرتكية، واألقلية الكردية يف جنوب شرقي البالد، 

والتمرد العنيف الذي يقوده حزب العمال الكردستاين. 
ويرى خرباء األمن أن نقص املوارد يعّطل اجملتمعات، وميهد األرضية لتجنيد املتشددين. أما 
العراق، فإنه بعد هزمية تنظيم داعش عسكرايً حيتاج إىل إدامة الزخم ضد التنظيم اإلرهايب، ألن ذلك 
يعتمد عليه خلق مستقبل أكثر إشراقاً للبالد. يف ضوء هذا األمر، تعد املياه عاماًل حامساً لتحقيق 
ذلك، إذ إن أكثر من 80% من مياه العراق تذهب إىل الزراعة اليت يعتمد عليها أكثر من ثلث 

السكان البالغ عددهم 37 مليون نسمة. 
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وقد أعلنت وزارة املوارد املائية العراقية -حىت قبل الشروع مبلء سد إليسو- أن اإلطالقات 
املائية اخنفضت هذا العام بنسبة 40% عن املعدل املعتاد، وهو ما تسبب حبالة ذعر اجتاحت البالد 
يف بداية شهر حزيران، حينما وصلت مستوايت املياه إىل درجة منخفضة، وأصبح إبمكان الناس 
إىل أن متنع احلكومة زراعة األرز  عبور هنر دجلة سرياً على األقدام يف بغداد، وأّدى ذلك أيضاً 

واحملاصيل اليت تستهلك كميات كبرية من املياه لتقليل األضرار.
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ويقدر ابحثون أن درجات احلرارة يف الشرق األوسط ترتفع مبعدل أسرع مبرتي من املعدل 
العاملي؛ بسبب التأثري املتزايد للمناخ الصحراوي، وهو ما سيجعل املنطقة غري صاحلة للسكن حبلول 
هناية هذا القرن. ومع إنشاء سدود كثرية على هنر الفرات من قبل سوراي وتركيا املتجاورتي، ومعاانة 

بغداد املريرة لعقود من سوء إدارة املياه، فإن إطالقات هنر دجلة تعد ذات أمهية شديدة. 
ويقول اخلبري البيئي من منظمة طبيعة العراق جاسم األسدي: “حبلول العام 2035، سيتم 
خسارة 11 مليار مرت مكعب من املياه، وهو ما سيجعل تلبية الطلب السنوي املتوقع البالغ 71 
مليار مرت مكعب، صعباً جداً حبلول ذلك الوقت. ومع ارتفاع درجات احلرارة، ستزداد وطأة السدود 
سوءاً بسبب قلة تساقط الثلوج عند منبع هنر دجلة وارتفاع معدالت التبخر؛ لذا فإن مستقبل املياه 

يف العراق حالك جدًا”. 

متظاهر ضد إنشاء سد إليسو. إسطنبول 2012. وكالة رويرتز

أما يف بغداد، فإن املسؤولي والدبلوماسيي حياولون التعامل مع تبعات سقوط تنظيم داعش، 
ويرون أن التعامل مع تركيا، والتغرّي املناخي ميكن حسمه يف وقت الحق. 
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أما يف جنوب العراق، فيقول السكان احملليون إن الوقت قد بدأ ينفد، فإذا جفَّت األهوار  
فإن املناطق الزراعية اجملاورة يف حمافظة ميسان ستتعرض للجفاف نتيجة لذلك. ومع تراجع مستوى 
املياه من فروع هنر دجلة، فقد ُأصيبت ابجلفاف حوايل 650 قرية خالل موسم الربيع، ومن بينها 
بلدة العدل، حيث يصف املزارعون هذا الربيع أبنه األكثر حرارة على حد ما تسعفهم الذاكرة، 

واألكثر جفافاً منذ 30 عاماً، ويتوقعون أن انجتهم الزراعي املعتاد سيرتاجع إىل النصف.

ويقول أحد السكان احملليي يف جنوب العراق واصفاً أتثري الشح املائي يف السنوات األخرية: 
“كان لدينا يف البداية هجرة من الريف إىل مراكز املدن، فإذا جّفت املدن، فإننا ال نعلم إىل أين 
سنذهب؟”. وقد حدث أن اضطر مدير انحية اخلري حسي آل ايسي إىل استدعاء قوات األمن 
لتفريق مشاجرات ابألسلحة حول املياه، وهو اآلن جيتمع مع شيوخ حمليي ملناقشة احليلولة دون 

حدوث هجرة يف املستقبل مرة أخرى. 
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اخنفضت مستوايت املياه يف هنر دجلة ببغداد كثرياً يف السنوات األخرية. وكالة رويرتز

وكانت تلك املنطقة واحدة من العديد من املناطق اليت ُأجربت على النزوح يف التسعينيات، 
حينما حوَّل صدام حسي جماري األهنار لتجفيف األهوار من أجل البحث عن املعارضي املختبئي 
هناك. وقد هدم السكان احملليون تلك احلواجز، بعد أن أطيح بصدام حسي إابن الغزو األمريكي 
عام 2003، وقد تدفقت األهنار مرة أخرى. غري أن بناء السدود واخنفاض معدل هطول األمطار 
وممارسات الري غري النظامية تعين أن األهوار اليت تبلغ مساحتها التأرخيية 15 ألف كيلومرت مربع 

ستتقلص إىل حوايل 5000 كيلومرت مربع، ومن املرجح أن يزداد ذلك. 
ويبدو أن شيوخ القرية عاجزون عن تقدمي املشورة للناس العاملي يف جمال الزراعة ألجيال، 
الذين قد ال يكون أمامهم خيار سوى التوجه إىل أحياء فقرية يف مدن العراق الرئيسة، وهي أماكن 

معروفة أبهنا بؤر لتجنيد املسلحي.
اآلخرون. كيف  يفهمها  ال  بطريقة  خائف  شعبنا  “إن  احملليي:  السكان  أحد  ويقول 
سيتمكنون من كسب عيشهم يف املدينة؟ لن ميكنهم تربية اجلواميس هناك، ولن ميكنهم الزراعة أو 

صيد السمك”. 
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أما يف الشمال ويف ركن هادئ من جنوب شرقي تركيا، فيطغى صوت معاول اهلدم يف ذلك 
املكان، حيث يقوم العمال بتفكيك مدينة حسن كيف. وقد نُقل يف العام املاضي نصب تذكاري 
يعود إىل القرن اخلامس عشر على مبعدة ميل إىل أرض مرتفعة. ويفجر العمال اآلن تشكيالت 
صخرية، ويوزعون بالغات اإلخالء إىل الشركات، وال أحد يعرف مىت ستغمر املياه الوادي، لكن 

الكثريين خيشون من ذلك. 
يقول السيد أغالدي الذي يبيع الشاي للسياح يف مقهى صغري يطل على البلدة: “لقد 
عشت هنا طوال حيايت، وكانت جديت تعيش يف هذا الكهف هناك”. وابلقرب من هذا املكان، 
توجد املنازل اجلديدة اليت بُنيت كمستوطنة بديلة لـ 700 منزل ُرّحل، وأحد هذه املنازل خمصص 

للسيد أغالدي، لكنه يقول إنه لن يذهب ليعيش هناك. 
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نشوى نصر: مربية جاموس. الصورة: إيركا سولومون

ويغمض السيد أغالدي عينيه، وهو مييل جبسده مرة أخرى على كرسي بالستيكي، وجياهد 
يف استذكار صورة احلياة عرب الوادي، ويقول: “أحاول أن أختيل أطفايل يعودون من املدرسة أو 

يلعبون، لكنين ال أستطيع البقاء ذهنياً هناك، فأعاود الرجوع  إىل حسن كيف القدمية”. 
ويقول املسؤولون إن مشروع GAP لن يضمن فقط أن ربع الطاقة الرتكية ستأيت من الطاقة 
الكهرومائية، بل إنه أيضاً سيضيِّق فجوة الثروة بي منطقة جنوب شرقي تركيا األكثر فقراً، وبقية 

البالد بسبب التوسع اهلائل يف مساحة األراضي املروية، وتوفري اآلالف من فرص العمل. 
غري أن طموح تركيا الكبري لبناء السدود قد غرق يف جلَّة الصراع الكردي الذي تعاين منه 
البالد، فقد كان ينظر اىل قرار بناء سد أاتتورك اهلائل يف الثمانينيات على أنه حمّفز لقرار سوراي البدء 

بدعم حزب العمال الكردستاين املناهض للدولة الرتكية. 
وأيمل املسؤولون اليوم أن يساعد دعم التنمية يف جنوب شرقي البالد يف تقليل التعاطف 
والدعم لذلك التنظيم. غري أن الناشطي األكراد يقولون إن الضرر البيئي والثقايف واالجتماعي الذي 

تسبب به سد إليسو سيؤدي إىل تفاقم األسباب اجلذرية للصراع، بداًل من القضاء عليها. 
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ويزعم بعضهم أن اهلدف األساس للحكومة يف بناء السدود هو سحق التطلعات السياسية 
الكردية، إذ يقول الزعيم احمللي يف حزب الشعوب الدميقراطي ردفان آيهان -مجاعة كردية معارضة-: 
“إهنم يريدون إجبار الناس على مغادرة املناطق الريفية والذهاب إىل املدن، وهو ما سيؤدي إىل نزوح 

الناشطي السياسيي عن أراضيهم”. 

يسري هنر دجلة عرب املدينة القدمية يف حسن كيف. وكالة رويرتز

وقد قيل ذلك حىت من قبل وسائل اإلعالم املوالية للحكومة اليت عّدت سد إليسو جزءاً 
من احلرب ضد حزب العمال الكردستاين، كون الفيضان يف وداين األهنار سيعطل حتركات تلك 
اجلماعة. ويقّر السكان والناشطون أبن السدود قد تنجح يف القيام بذلك، لكنها على املدى البعيد 

سُتذكي الغضب الكردي، وسيدعم الناس حزب العمال الكردستاين. 
ويفيد أحد الناشطي املناهضي لبناء السدود طلعت ستينكااي أبن اجتثاث الناس وإغراق 

أراضهم سيؤدي إىل إطالة أمد حلقة النزوح واخليبة، وسيخلق طبقة دنيا جديدة. 
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قطيع جاموس خارج مدينة اجلبايش، جنوب العراق. الصورة: إيركا سولومون

أاثر سد أاتتورك حينما اُفتتح يف عام 1992 توتراً دبلوماسياً، حي قال الرئيس الرتكي آنذاك 
سليمان دميرييل جلريانه، أنه مثلما هم ابستطاعتهم استغالل مواردهم النفطية، فإن تركيا لديها حقوق 
مماثلة يف املياه اليت تنبع من أراضيها. أما اليوم، فيقدم املسؤولون األتراك خطاابً ذا نربة تصاحلية، 
ويصرون على أن هدفهم هو ضمان تقاسم املياه عرب املنطقة بطريقة “عادلة ومعقولة ومثالية”. غري 
أن وزير املوارد املائية العراقي حسن اجلنايب يتهم أنقرة ابستخدام املياه كسلعة ميكن املساومة عليها، 

ويقول إن العراق سيبقى ضعيفاً ما دام ال يوجد تفسري مشرتك لقانون املياه الدويل. 
وقد تفاوض البلدان أكثر من مرة حول خطة ملء سد إليسو، وقال اجلنايب إهنم توصلوا 
بينما ستحتفظ ابملتبقي مللء  النهر،  اتفاقية “عادلة” تفيد أبن تركيا ستطلق 75% من ماء  إىل 
السد تدرجيياً خالل األشهر املقبلة. ومع ذلك، ما يزال من غري الواضح كمية املياه اليت ستأخذها 
سدود GAP للزراعة، وقد قوِّضت قدرة الوزير العراقي على التفاوض بشدة بسبب االضطراابت 
العام 2003، ويقول اجلنايب إن “العراق أصبح بلداً ضعيفاً  واحلروب اليت اجتاحت بالده منذ 

جدًا”. 
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ومن اجلدير ابلذكر أن إيران هي أيضاً تستنزف هنر دجلة، إذ قال مسؤولون عراقيون إن 
السدود املنشأة على طول عشرات الروافد قد تسببت يف انقطاع أكثر من نصف املياه اليت تتدفق 

إىل اجلانب العراقي، مقارنة مبا كان عليه احلال قبل 20 عاماً. 
يرى املسؤول سابق يف إدارة املياه برتكيا دورسون يلدز -الذي يرأس اآلن أكادميية السياسات 
املائية اليت تتخذ من أنقرة مقراً هلا- أن سدود تركيا تفيد جرياهنا، فدرجات احلرارة األكثر برودة 
يف تركيا تعين أنه ميكن ختزين املياه هناك؛ مما سيوفر للبلدان الواقعة يف مصب النهر ماليي األمتار 

املكعبة الناجتة عن خسائر التبخر. 
ويقول يلدز: “عليك التحكم ابملاء، ألن الوقت الذي حيدث فيه هطول األمطار ليس هو 
نفسه الوقت الذي حتتاج فيه األراضي للمياه. وال ينبغي أن يكون التحكم مصدراً للنزاع، بل سبياًل 

للحل”. 

حيصد املزارعون احلنطة يف وقت مبكر بسبب شح املياه خارج انحية العدل. الصورة: ايركا سولومون

وقد أشار تقرير لألمم املتحدة لعام 2015 إىل أن السيطرة على تدفق املياه من قبل تركيا 
قد تسببت “بعواقب وخيمة”، مثل مستوايت امللوحة العالية يف مصب النهر، وهو ما يؤثر على 
امللوحة  بيئة عراقيون إن مستوايت  البيئي األوسع. ويقول خرباء  النظام  الزراعية، ويدمر  احملاصيل 
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يف األهوار يف العراق اليت -كانت تبلغ حوايل 200 جزء يف املليون- تبلغ اآلن 1900 جزء يف 
املليون. 

إن احلل احلقيقي، هو أن تتفق كل من أنقرة وبغداد على حتديث ممارسات املياه والزراعة 
العراقية القدمية، وجيب استبدال قنوات الري اليت تعود إىل العصر السومري بنظام الري ابلتنقيط، 
وتشجيع املزارعي على االنتقال إىل زراعة حماصيل جديدة بداًل من القمح الذي يستهلك كميات 

كبرية من املياه، والذي ميكن استرياده أبسعار رخيصة.
وكان الوزير حسن اجلنايب، قد اقرتح مشروعاً مدته 20 عاماً لتطوير ممارسات مائية مستدامة، 
بتكلفة تبلغ 184 مليار دوالر، غري أن العراق -املثقل بديون بقيمة 71 مليار دوالر بسبب سنوات 
من اخنفاض أسعار النفط- قد ال يستطيع حتمل ذلك. ويقول اجلنايب: “حنن حباجة إىل التكيف، 
لكنه حىت التكيف يكلفنا املال، وهذا املال غري متوافر”. فضاًل عن أنه حىت اآلن يعد التكيف 

ابلنسبة لكثريين أمراً بعيد التحقق. 
اليوم الذي يضطر فيه إىل مغادرة  ويرتقب السيد أغالدي يف مدينة حسن كيف سيكون 

املدينة، ويتساءل إذا كان كهف جدته سيغرق مع بقية الوادي أو ال. 
أما يف اجلبايش الشديدة احلرارة، فإن السيدة نصر وأبناءها يتساءلون إذا كانوا سيلحقون 
جبرياهم الذين فروا ابجتاه أهوار إيران سعياً وراء بداية جديدة، ألن األهوار ابلنسبة إليهم هي احلياة.

املصدر:
https://www.ft.com/content/82ca2e3c-6369-11e8-90c2-9563a0613e56


