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طغيان المياه وشحها في العراق  ..دروس من فيضانات 2019
د .أحـمـد قاسـم مـفتـن*

متهيد
حيظى املاء باهتمام بالغ كونه عصب احلياة وسر دميومتها ،وقد لوحظ يف وقتنا الراهن ويف
املاضي املنظور تصاعد االهتمام به ،ورمبا القلق من مستقبل؛ نتيجة ازدياد التنافس على طلبه
سواء داخل البلد الواحد أو بني البلدان املتشاركة فيه ،فضالً عن تعرض بعض املصادر منه للتلوث
والتناقص أحياناً ،ويف أحيان أُخر للزيادة املدمرة وغري املسيطر عليها.
مع منو عدد السكان وانتقاهلم إىل املراكز احلضرية ،يزداد الطلب على مياه الشرب والصرف
الصحي واألمن الغذائي .وإن التوسع والتنوع االقتصادي حيتاجان إىل زيادة يف الطلب على تلك
املوارد ،فضالً عن استخداماته يف جمال الزراعة والرعي وتربية احليوانات .لقد تنامى اهتمام اجملتمع
الدويل بقضايا البيئة والتلوث البيئي بوضوح ،إذ انتشرت منذ مثانينيات القرن العشرين موجة من
الوعي البيئي واالهتمام باملشكالت النامجة عن النشاطات غري املتوازنة ،وغدت البيئة يف اآلونة
األخرية موضوعاً ساخناً وهاجساً يشغل بال صانع القرار واملواطنني على حد سواء.
لقد شهد العراق خالل املدة من  2005إىل  2013موجة من اجلفاف وقلة األمطار
واخنفاض يف الواردات املائية لنهري دجلة والفرات؛ مما تسببت بضغط شديد على إمدادات املياه يف
تغي كمية األمطار اهلاطلة واملتوقع أن تنخفض مع مرور الوقت،
البلد ،إذ أدت تلك الظروف إىل ّ
ولكون العراق يعتمد بنحو كبري على هطول األمطار كمصدر للمياه ،فضالً عن إيرادات هنري
دجلة والفرات فإن خطر شحة املياه آخذ يف االزدياد؛ وهذا يعين أن اإلمدادات يف العراق تتأثر
بنحو كبري بالظواهر املناخية ومشاريع التخزين يف تركيا وسوريا وايران.
* باحث وأكادميي.
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يؤشر يف العراق أيضاً ،وعلى حن ٍو واضح ضعف الوعي العام باملياه واجلوانب البيئية على
الصعيد الوطين واحمللي حبسب احملافظات واملدن والقرى والقصبات؛ لذا وضعت اتفاقية ُوقّعت من قبل
االحتاد األورويب ووزارة التخطيط العراقية سنة  2012هتدف إىل وضع برنامج متكامل يغطي ثلث
اجملتمع العراقي ،ويستهدف نشر الوعي البيئي عرب طريق رسائل إعالمية يف كيفية احلفاظ على املياه
واستخداماهتا الفعالة على مستوى األسرة ،ومجع املياه ،وإعادة استخدام املياه ،فضالً عن املمارسات
الصحية ،واملشاريع التجريبية ،والعمل على إجياد حلول مستدامة بيئياً إلمدادات املياه واالستهالك؛
وبذلك يرجتى تغيري سلوك الناس فيما يتعلق باستخدام املياه بنحو أكثر كفاءة ،كما يرجتى أن يكون
هلا تأثري كبري يف جهود احلكومة الرامية إىل حتقيق األهداف التنموية .)1(2018-2022
يعتمد العراق بصورة رئيسة يف موارده املائية على مياه هنري دجلة والفرات وروافدمها بنح ٍو
يصل إىل  % 95ومتثل املياه اجلوفية إلـى  % 5الباقية تقريباً .ويبلغ معدل اجملموع السنوي ملياه
هنري دجلة والفرات حبدود  10980Xمرت مكعب ،إال أن هذه الكمية تتغري من سنة إىل أخرى،
وإن فرتات اجلفاف والفيضان تتغري من سنة إىل أخرى اعتماداً على كمية األمطار والثلوج اهلاطلة.
وتعد املدة من تشرين األول إىل شباط فرتة الفيضان املتغري ،إذ تتغري تصاريف األهنار اعتماداً على
كميات األمطار والثلوج اهلاطلة على أحواض األهنار وتعقب هذه املدة فرتة الفيضان املستقر اليت
متتد من شهر آذار إىل نيسان(.)2
تبدأ السنة املائية يف العراق من شهر تشرين األول من السنة وتنتهي بشهر أيلول من
السنة اليت تليها .فإذا كانت كمية املياه املسحوبة من املياه السطحية أكثر من االيرادات وذلك
بسبب وجود خزين من املياه من البحريات واخلزانات واألهنار داخل العراق (ال تتوافر معلومات عن
 .1وزارة التخطيط – اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مسح معارف ومواقف وممارسات اجملتمع حول استخدام املياه واجلوانب البيئية
يف العراق :التقرير التفصيلي ،إحصاءات البيئة ،بغداد  -مطبعة اجلهاز املركزي لإلحصاء ،شباط  ،2015ص.7 :
 .2أ.د .نظري األنصاري ،السياسات اخلاصة باملوارد املائية يف العراق ،سلسلة دراسات مركز البيان للدراسات والتخطيط،)6( ،
كانون الثاين  ،2016ص.17-18 :
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مقدارها) ،وعندما يكون املسحوب من املياه أكثر من املياه الواردة تكون النسبة أكثر من .% 100
كما متثل واردات املياه يف العراق كمية املياه السطحية املارة يف األهنار يف حمطات قياس معينة خالل
3
املدة من ( 1تشرين األول من كل سنة حىت  30أيلول من السنة الالحقة) وبوحدة قياس (مليار م
/سنة)(.)3
وإن اخلزين املتجدد للمياه اجلوفية يف العراق واحملسوب سنوياً يقدر حبوايل ( )4مليار م،3
تعتمد هذه القيمة على الساقط املطري والظروف األخرى حيث تزيد أو تنقص تبعا ً لذلك ،علماً
بأن هذا التقدير يشمل مجيع الطبقات اجليولوجية املائية اليت يصيبها عامل التجديد(.)4
إن تناول موضوع واسع ومتشعب ومتداخل مع ظواهر أخرى كموضوع الدراسة احلالية
وحماولة احتوائه بدراسة منفردة ليس باألمر اليسري ،إذ يتعني يف هذه احلالة مراعاة االجياز الشديد
يف الطرح واالستعانة باإلشارة بنح ٍو متواصل إىل املراجع ومصادر املعلومات كل حني .ومن هنا فإن
الدراسة احلالية تسعى إىل تسليط الضوء على واقع الفيضانات والسيول اليت وقعت يف العام املاضي
يف حمافظات (واسط ،وميسان ،والبصرة) ،و(دياىل ،وصالح الدين ،ونينوى).
وتسعى الدراسة احلالية أيضاً لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
1 .1ما طبيعة الضرر احلاصل من جراء األمطار والسيول لكل منطقة؟
2 .2ما احللول املقرتحة للمعاجلة حبسب وجهة نظر (النازحني ،واحلكومة احمللية ،ومديرية املوارد
املائية ،ومديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة)؟
 .3أ.د .نظري األنصاري ،السياسات اخلاصة باملوارد املائية يف العراق ،سلسلة دراسات مركز البيان للدراسات والتخطيط،)6( ،
كانون الثاين  ،2016ص.8 :
 .4وزارة التخطيط  -اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق ،بغداد  -قسم
إحصاءات البيئة ،كانون األول  ،2012ص.90 :
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طغيان املياه وشحها ..وقفة مفهوماتية:
متثل الكوارث وال سيما الطبيعية منها مع اختالفها وتعدد أنواعها ظاهرة يومية أو مومسية يف
كثري من أجزاء العامل؛ مما جعل دول العامل تتوجه حنو مواجهة الكوارث بدرجات متفاوتة وحسب
اإلمكانيات والتعاون املتاح ،وتـَُّعرف الكارثة بأهنا حدث طبيعي أو من صنع اإلنسان ،مفاجئ أو
متوقع ،يؤثر بنحو كبري على جمريات احلياة الطبيعية وخيلف عدداً من الوفيات واإلصابات واألضرار؛
مما يرتتب على اجملتمعات أن تتخذ إجراءات استثنائية جملاهبتها بقدراهتا الذاتية أو مبساعدة خارجية،
وتـَُّعرف الكوارث الطبيعية بأهنا قوى قاهرة غري اعتيادية وغري منظمة حتدث بفعل الطبيعة تسبب أو
هتدد حبدوث وفيات أو إصابات لعدد من الناس أو أضرار واسعة النطاق باملمتلكات ،وتؤثر بشدة
على االقتصاد الوطين واحلياة االجتماعية ،وتكون الكوارث اليت ال دخل لإلنسان يف أحداثها،
وتكون مفاجئة وسريعة التأثري وناجتة عن أحداث مناخية وجيولوجية(.)5
ويُسمى النزوح اخلاص بالكوارث الطبيعية بالنزوح اإليكولوجي (Ecological
 )Displacementالذي يتمثل بطغيان البيئة الطبيعية (كما يف حالة الفيضانات والسيول
والزالزل) ،أو افتقارها على اإلنسان (كما يف حالة شح املياه وجدب األرض وغريها)؛ مما جيربه
على التحرك وتغيري حمل إقامته للسكن يف بيئات آمنة .ويشري مفهوم النزوح اإليكولوجي إىل تلك
العملية اليت تقوم فيها جمموعة أقوى أَو أكثر تق ّدماً بالسيطرة على منطقة (بالضغط االقتصادي أَو
نتيجة تغلبها العددي) كانت مشغولة سابقاً ِمن قِبل جمموعة أضعف أَو أقل تق ّدماً؛ وهذا التعبري
نادر االستعمال من قبل الباحثني والدارسني(.)6
 .5أ.د .مجال باقر مطلك والباحث حيدر حممد جواد« ،إدارة كوارث الفيضانات والسيول يف منطقة حبر النجف» ،جملة
البحوث اجلغرافية ،العدد ( ،)27جامعة بغداد – مركز التخطيط احلضري واإلقليمي ،2012 ،ص.39 :
6.George Theodorson, A. and Achilles G. Theodorson, A Modern Dictionary of
Sociology, (New York: Brnes and Noble Books, 1979), p117.
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أما األراضي املتأثرة بالتصحر والتدهور فرياد هبا عملية استنزاف القدرة الطبيعية لألرض،
اليت تؤدي إىل نقص قدرهتا على استدامة احملاصيل أو احلياة الربية أو حىت اإلنسان .وحيدث ذلك
يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،واجلافة شبه الرطبة ،اخنفاضاً أو فقداناً لإلنتاجية والتنوع اإلحيائي
واالقتصادي ألراضي احملاصيل احلقلية ،واألراضي املروية ،واملراعي والغابات؛ نتيجة الستخدامات
األراضي ،أو لعملية ما ،أو جمموعة من العمليات النامجة عن األنشطة البشرية وأمناط السكن
مثل(:)7
1 .1تعرية الرتبة بفعل الرياح أو املياه.
2 .2تدهور اخلواص الفيزيائية أو الكيميائية أو اإلحيائية للرتبة.
3 .3الفقدان الطويل األجل للغطاء النبايت الطبيعي.
أما التصحر فرياد به التدهور الكلي أو اجلزئي لعناصر األنظمة البيئية ينجم عنه تدين القدرة
اإلنتاجية ألراضيها ،وحتوهلا إىل مناطق شبيهة بالصحراء؛ بسبب االستغالل املكثف ملواردها ،وسوء
أساليب اإلدارة املطبقة ،فضالً عن التأثريات السلبية للعوامل البيئية األخرى غري املالئمة والسيما
عوامل املناخ اجلاف(.)8
ويعرف الفيضان (( )floodأي املياه املتدفقة) بأنه ظاهرة هيدرولوجية حتدث نتيجة تراكم
أو تزايد املياه اليت تغمر األرض ،أو نتيجة هلطول األمطار الغزيرة أو زيادة حجم املياه يف جمرى مائي؛
مما يتسبب يف تعدي املاء حلدوده الطبيعية ،وتتسبب الفيضانات يف العديد من األضرار باألرواح
واملمتلكات على األراضي اليت يقطنها اإلنسان ،نتيجة لصعوبة السيطرة عليها ،ومن أبرزها هي
 .7وزارة التخطيط – اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق ،مصدر سابق،
ص.69
 .8املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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األضرار مبنشآت ووسائل النقل ،واملباين واملنشآت الصناعية ،والزراعة ،والثروة احليوانية ،واملرافق
العامة ،والسكان ،فضالً عن العديد من الصعوبات االقتصادية.
أما أسباب حدوث الفيضانات ،فإهنا:
حتدث عندما تتشبع الرتبة والنباتات باملياه وتكون غري قادرة على امتصاص كل املياه ،مكونة
بذلك سهل الفيضانات الذي ينشا من الفيضانات الدورية بنحو طبيعي ،وتتكون تلك نتيجة لعدة
أسباب منها هطول أمطار غزيرة ملدة زمنية طويلة ،وارتفاع منسوب األهنار والبحريات ،وذوبان
الثلوج على اجلبال ،واكتساح أمواج البحار واحمليطات للشواطئ بفعل األعاصري وأمواج التسونامي،
واهنيار السدود.
وفيما يتعلق بأنواعها ،فهي على النحو اآليت:

()9

1 .1الفيضانات املفاجئة (السيول اجلارفة) :وهي فيضانات حتدث يف منطقة صغرية خالل
ساعات بفعل اهلطول الغزير لألمطار يف املنخفضات والصحاري ،وتعد هذه الفيضانات من
الظواهر املتكررة ذات ارتفاع املياه القليل.
2 .2الفيضانات اإلقليمية :وهي فيضانات حتدث على امتداد األهنار الكبرية وتستمر لعدة
أسابيع ،وتكون املياه فيها مرتفعة نسبياً؛ مما يسبب غمر مساحات واسعة.
3 .3الفيضانات النامجة عن اهنيار السدود.
4 .4الفيضانات الساحلية :تنجم عن األعاصري وأمواج التسونامي.
تتفاقم خماطر السيول يف املناطق اجلافة بسبب ظاهرة األودية اجلافة اليت تتباين يف أطواهلا
 .9منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة -مكتب اليونسكو اإلقليمي ،الظواهر الطبيعية :حنو بناء ثقافة الوقاية من
كوارثها يف البلدان العربية ،مكتب القاهرة ، 2009،ص.44 :
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وأعماقها واحندارها وتفرعاهتا واتساع أحواضها اليت نادراً ما تتعرض للفيضان ،فضالً عن أن
السيول يفصل بني حدوثها مدد زمنية طويلة؛ مما جيعل الساكنني يتناسون اخطار الفيضانات
السيلية ويتعاملون مع الوضع البيئي املؤقت ،وقد يشيدون مساكنهم يف مناطق اخلطر لعدم
درايتهم باملخاطر ،أو للظروف االقتصادية املرتدية للساكنني ،أو ملا توفره من تربة خصبة تكونت
بفعل ترسبات الفيضانات والسيول على مدار السنني ،مما جيعلهم عرضة خلطر التعرض للفيضانات
السيلية ،ويعد الغرق ،واجنراف الرتبة وانزالقها ،وسرعة جريان املياه ،وتضرر املباين واهنيارها من أبرز
خماطر الفيضانات والسيول(.)10
أما األسباب املؤدية إىل كوارث الفيضانات والسيول يف القرى واملدن ،فهي على النحو اآليت:
1 .1أسباب موقعية :ميثلها موقع القرية أو املدينة يف الوديان وعلى سفوح اجلبال ومواضع جتمع
الوديان ،واملوقع بالنسبة لطوبوغرافية املنطقة ،وعالقة موقع القرية أو املدينة مبصبات السيول.
2 .2أسباب مناخية :ميثلها تدفق األمطار بكميات كبرية بسبب تقلبات الطقس مسببة
للكوارث.
3 .3أسباب ختطيطية :ميثلها سوء التخطيط داخل املدن وخارجها والبناء العشوائي يف املناطق
اخلطرة ،فضالً عن قصور الدراسات ملتعلقة بتصريف مياه األمطار.
واقع املياه يف العراق ..ماضياً وراهناً
ارتبط االخنفاض احلاد يف املوارد املائية بالنزاع اإلقليمي ،وإن إحدى املناطق األكثر تضرراً
هي املناطق الزراعية يف حوض الفرات يف العراق ،ومن املوكد أن الصراع على املياه سيزداد كثرياً إذا
انقسم العراق إىل أقاليم أو أعطيت احملافظات سلطات ال مركزية كبرية على مواقع مراقبة املياه ،فإن
 .10أ.د .مجال باقر مطلك والباحث حيدر حممد جواد ،مصدر سابق ،ص.40 :
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مثل هذا االحتمال سوف جيعل من نظام البنية التحتية املائية حتت حكم جمالس احملافظات ،اليت
قد ختضع لنفوذ بعض اجلماعات املتطرفة عرقياً أو دينياً أو سياسياً ،وهو أمر بالغ اخلطورة؛ ألن
السيطرة على املياه واحملطات الكهرومائية ذات أمهية جيواسرتاتيجية كبرية يف العراق.
ينبع هنر دجلة من جنوب شرق تركيا ويبلغ طوله  1718كيلومرتاً ،ويعترب ثاين أطول هنر
جنوب غرب آسيا ،وتبلغ مساحة حوضه  472.606كيلومرتات مربعة مير منه يف تركيا (،)% 17
ويف سوريا ( ،)% 2وإيران ( )% 29والعراق ( .)% 52أما هنر الفرات فينبع أيضاً من جنوب شرق
تركيا ويبلغ طوله  2781كيلومرتاً ،ومساحة حوضه تبلغ  444000كيلومرت مربع يقع  % 28منها
يف تركيا و % 17.1يف سوريا واملتبقي  % 39.9يف العراق(.)11
مؤخراً ،حذر تقرير أصدرته مجعية املياه األوروبية من أن العراق ميكن أن خيسر متاماً مياه
النهرين حبلول عام  ،2040وكان التقرير متشائماً بشأن هنر دجلة الذي ميكن أن خيسر ()33
مليار مرت مكعب من املياه سنوياً بسبب السدود الرتكية ،وعلى وفق تقرير مجعية املياه األوربية فقد
اخنفضت حصة املياه املتدفقة إىل العراق بنسبة الثلثني يف السنوات الثالثني املاضية ،وما زاد من
تعقيد األزمة اجلفاف الشديد يف السنوات املنصرمة ،وحذر التقرير من أن العراق يواجه (كارثة
حقيقية) وهو ما يعين أن يتحول إىل صحراء متصلة بصحراء شبه اجلزيرة العربية(.)12
يعتمد العراق كلياً على هنري دجلة والفرات ،إذ يعد هذان النهران املورد الرئيس للمياه يف
البالد ،وال سيما أن حوضهما يغطي مساحة ( )705،500كم ،2وتبدأ منابعهما من داخل
الشرق الرتكي ،وقد قدرت وزارة التخطيط اإليرادات السنوية لنهر دجلة بـ ( )15،37مليار /م 3يف
11. Al-Ansari, N. A. and Knutsson, S, Toward Prudent management of Water
Resources in Iraq, J. Advanced Science and Engineering Research, 1, 2011, p. 53.
 .12أمحد حسن علي« ،أزمة املياه يف العراق :التحديات واحللول» ،حصاد البيان العدد ( ،)15بغداد – مركز البيان
للدراسات والتخطيط ،كانون الثاين  -شباط – آذار  ،2018ص.79 :
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حني قدرت اإليرادات السنوية لروافده بـ ( )24،23مليار/م ،3فضالً عن كمية االيرادات للروافد
يكون اجملموع الكلي لنهر دجلة ( )39،60مليار/م 3بنسبة ( )% 72،3وقدرت اإليرادات
السنوية لنهر الفرات بـ ( )15،15مليار/م 3بنسبة ( )% 27،7من اجملموع الكلي لإليرادات
السنوية لنهري دجلة والفرات اليت قدرت بـ( )54،75مليار/م .3وتوجد يف العراق جمموعة من
األحواض املائية مثل حبرية احلبانية ،والثرثار ،والرزازة اليت حتتوي على كميات من املياه ومن املمكن
أن تساعد على ختيف النقص املائي(.)13
تأرخيياً ،كان العراق حيصل على  30مليار مرت مكعب من مياه الفرات و 20مليار مرت مكعب
من هنر دجلة ،يضاف اليها مياه الروافد اليت تصب يف هنر دجلة داخل العراق ،مثل الزاب الكبري
والصغري ،وهنر دياىل ،ليكون مقدار مياه دجلة  40مليار مرت مكعب ،ولكن خالل الثالثني سنة
األخرية قلت هذه الكميات بنحو كبري وال سيما يف الفرات .وكانت موارد العراق املائية عام 1990
حبدود  42مليار مرت مكعب وعدد سكانه  19مليون نسمة ،ويف عام  2000ازداد عدد السكان
وبلغ  26مليون نسمة ،ومن املتوقع أن يصل عدد سكان العراق إىل  48مليون نسمة يف عام ،2025
مما يعين ضرورة زيادة املوارد املائية؛ وبالتايل سيحتاج العراق إىل  57مليار مرت مكعب من املياه(.)14
وتشري التقارير الصادرة عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وإىل أن العامل يفقد سنوياً حنو
 24مليار طن من الرتبة اخلصبة ،و 12مليار هكتار من األراضي بسبب التصحر واجلفاف ،فضالً عن
أن  % 52من األراضي الزراعية تعرضت للرتدي بدرجات متفاوتة ،األمر الذي ينطوي على انعكاسات
سلبية على اجلهود احمللية واإلقليمية والدولية املوجهة ملكافحة الفقر وحتقيق األمن الغذائي(.)15
 .13حيدر اخلفاجي ،أزمة مياه العراق :حتديات وحلول ،حصاد البيان العدد ( ،)15بغداد  -مركز البيان للدراسات
والتخطيط ،كانون الثاين  -شباط  -آذار  ،2018ص.30 :
 .14أمحد حسن علي ،مصدر سابق ،ص .79
 .15أشجان حممود ،اإلمارات تقاوم التصحر ،نشر بتاريخ  ،13/8/2014شوهد بتأريخ  ،22/5/2019على الرابط
اإللكرتوينhttp://www.alkhaleej.ae/supplements/page/661 :
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تقدر نسبة األراضي الصحراوية يف العراق بنحو ( )% 42،5من مساحته الكلية ،وان حنو
( )% 90من مساحة األراضي تتعرض ألحد عوامل التصحر وبدرجات متفاوتة كاجنراف الرتبة،
والكثبان الرملية ،واألمالح ،وتدهور الغطاء النبايت الطبيعي ،ويعد سد إليسو على هنر دجلة
األكثر تأثرياً على العراق ،إذ بدأ العمل به صيف العام املاضي وما زال مستمراً ،فإن تداعياته ستحرم
املياه عن ثلث أراضي العراق الصاحلة للزراعة وسيجعل املزارعني يتخلون عن مزارعهم  -حسب
تقرير خرباء األمم املتحدة.)16(-

لعل أحد أهم أسباب شح املياه يف العراق هي إقامة تركيا منشآت مائية على هنري دجلة
و َّ
والفرات ،منها مشروع ( )GAPالضخم -وهو مشروع إحياء منطقة جنوب شرق األناضول،-
حيث ّأدى إىل اخنفاض كبري بكمية املياه يف النهرين ،إذ يسعى اجلانب الرتكي إىل فرض تنفيذ
مشاريعه املائية من دون أي عائق ،ورفض مبدأ تقاسم املوارد املائية املتاحة .ويرى مراقبون للشأن
الرتكي أن ضرر تركيا على العراق أكرب من ضرر إيران وسوريا ،إذ باشرت تركيا بالعمل يف مشروع
يضم حنو  22سداً ،و 19حمطة للطاقة الكهربائية ،ومشروعات أخرى متنوعة يف
( )GAPالذي ُّ
قطاعات الزراعة ،والصناعة ،واملواصالت ،والري ،واالتصاالت .ويعدُّ( )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 .ومن أهم سدود هذا املشروع سد أتاتورك ،الذي افتُتِ َح يف متوز 1992
ويقع على هنر الفرات ،حيث تشعر تركيا أن ما ستمتلكه من مياه سيوفر هلا ثروة وطنية تعادل ما
متتلكه دول املنطقة من النفط(.)17
 .16أشجان حممود ،اإلمارات تقاوم التصحر ،نشر بتاريخ  ،13/8/2014شوهد بتأريخ  ،22/5/2019على الرابط
اإللكرتوين http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/661 :ص.80 - 79 :
 .17حيدر اخلفاجي ،مصدر سابق ،ص.31 :
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ويف السياق نفسه ،ال بد أن نذكر دور إيران أيضاً ،إذ إهنا قامت ببناء سدود على فروع
()18
هنر دجلة .وعند مراجعة ما قامت به إيران ،ميكن تلخيص ذلك على النحو اآليت:
1 .1بناء سد على هنر الوند ،عام 1962؛ مما قطع املياه عن مدينة خانقني مث استمرت ببناء
ثالثة سدود حتويلية على نفس النهر.
2 .2حتويل مياه هنر سيوان والذي هو أحد فروع هنر دياىل.
3 .3بناء سدود على الوديان املومسية قرب احلدود العراقية حلجز مياهها لتضمن عدم عبورها
إىل األراضي العراقية.
4 .4بناء سدود على هنر كرخه لتحويل مياهه.
5 .5إنشاء مشاريع على هنر الكارون وحتويل مياهه إىل داخل إيران.
وفضالً عما جرى التعرض إليه آنفاً ،فإن هناك عوامل أخرى تشارك يف أزمة املياه العراقية ،وهي:
•التغريات املناخية :إن العراق شأنه شأن معظم بلدان الشرق األوسط ،يعاين من جفاف
شديد منذ سنوات طويلة.
•األزمة الداخلية :أدت سنوات االضطراب السياسي واملناطقي إىل عدم مقدرة احلكومة
يف حل مشكلة قطاع املياه ،فبينما كان العراق يواجه صراعات داخلية ،كانت تركيا منشغلة ببناء
السدود واخلزانات.
 .18نظري األنصاري ،خماطر األزمة املائية يف العراق :األسباب واملعاجلة ،موقع مركز اجلزيرة للدراسات ،نشر بتأريخ
 ،28/5/2018على الرابط اإللكرتوين:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/05/180528080122682
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•ازدياد السكان :تضاعف عدد السكان يف العراق بنحو كبري يف املئة السنة املاضية،
وقد ادى ارتفاع مستويات املعيشة إىل زيادة الطلب على استخدام املياه املنزلية ،وإنتاج مزيد من
األغذية .ويف الوقت نفسه حصل هدر كبري للمياه بسبب طرق الري والصرف القدمية.
•مشكلة جباية أجور املياه :إن عدم وجود سياسات اقتصادية ناجحة لتسعري املياه
باعتبارها سلعة نادرة جيب تسعريها بطريقة تشجع االستخدام الرشيد -أدى يف سنوات وفرة املياهإىل سوء االستخدام املكثف.
•زيادة ملوحة املياه اجلنوبية :أدى تراجع نوعية املياه بسبب امللوحة والتلوث إىل اخنفاض
مستويات املياه الصاحلة لالستخدام والسيما يف شط العرب ،الذي نشأ عن التقاء هنري دجلة
والفرات واختالطها باملياه املاحلة اخلليجية.
•تلوث املياه :إن تلوث املياه على نطاق واسع ناجم عن انتشار األجسام الغريبة على
قاع النهر وتصريف النفايات واملياه غري املعاجلة يف األهنار والبحريات ،اليت قللت من مياه الشرب،
وسببت املخاطر 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
متوسط 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 بشكل دوري
ملعاجلتها(.)19
ومن جانب آخر ،ويف السياق نفسه ،أظهرت نتائج مسح ومواقف وممارسات اجملتمع حول
 .19أمحد حسن علي ،مصدر سابق ،ص.79-80 :
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استخدامات املياه واجلوانب البيئية يف العراق أن لدى األسر املبحوثة معرفة ال بأس هبا تقدر بأكثر
من ( )% 60بوجود مشكلة نقص أو شحة يف واردات املياه يف العراق يف كل من احلضر واملدينة،
وان نسبة األسر اليت ال تعتقد بوجود مشكلة وإجابة (ال أعرف) يف احلضر ( )% 39.44يف حني
بلغت النسبة يف الريف ( ،)% 34.05ويعود السبب إىل أن أغلب أبناء املناطق الريفية يعملون
يف جمال الزراعة؛ فتكون احلاجة للمياه أكثر من أبناء املدن وتتكون لديهم معرفة عن الواقع الذي
يعيشونه أكثر من أبناء املناطق احلضرية(.)20
يف العام املاضي  ،2019وعلى حن ٍو غري متوقع ،وبعد أشهر من موجة اجلفاف القاسية
اليت ضربت العراق وأهناره الصيف املاضي ،تسببت األمطار الغزيرة اليت شهدهتا البالد للمدة من
كانون الثاين وحىت أواخر نيسان بسيول جارفة وفيضانات مشلت العديد من املناطق مبا فيها
العاصمة بغداد.
أدى هطول األمطار الغزيرة والسيول إىل اهنيار عدد من املنازل واجلسور والطرق وانقطاع
للخدمات ،وانقطاع الكهرباء عن عدد من األحياء ،وتعذر وصول املوظفني ألعماهلم والطلبة إىل
مدارسهم ،فضالً عن موجات نزوح للسكان يف املناطق اليت غمرهتا املياه(.)21
وبعد موسم أمطار غزيرة شهدهتا البالد ارتفع منسوب املياه يف اثنني من أكرب سدود العراق
على هنري دجلة والفرات .وأنعشت وفرة املياه احلياة يف منطقة األهوار واملناطق الزراعية يف وسط
وجنوب البالد .فعقب سنوات من اجلفاف ،شهد العراق سنة رطبة روت موجة أمطارها ظمأ
األراضي الزراعية ومألت خزانات البالد وأهنارها باملاء ،فكمية املياه املخزونة يف أكرب السدود على
 .20وزارة التخطيط – اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مسح معارف ومواقف وممارسات اجملتمع حول استخدام املياه واجلوانب البيئية
يف العراق :التقرير التفصيلي ،مصدر سابق ،ص.23 :
 .21موقع اجلزيرة نت ،سيول جارفة وفيضانات جتتاح العراق ،نشر بتأريخ  ،31/1/2019على الرابط اإللكرتوين:
/https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/31
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دجلة والفرات ،ومها «املوصل» و»حديثة» ،بلغت  27مليار مرت مكعب بعدما كانت ال تتعدى
ثالثة مليارات .ودبت احلياة يف األهوار أيضاً حيث وصلت نسبة الغمر  % 70وألول مرة منذ
عام .)22(2003
وأعلنت وزارة املوارد املائية عن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول بارتفاع اخلزين املائي
حىت  1-6-2019إىل ( )57،5مليار /م ،³بينما كان يف العام السابق ( )17.5مليار /م ،³إذ
بلغت الزيادة باخلزين هلذا املوسم للتأريخ املذكور عن بداية السنة املائية يف  2018 /1/10مبقدار
 47مليار /م ،³وهي متثل األعلى مقارنة بالعشرين سنة السابقة(.)23
جاء ذلك عرب استنفار اجلهد اآليل واهلندسي لوزارة املوارد املائية واجلهات الساندة هلا
(احلكومات احمللية يف احملافظات ،والدفاع املدين ،والقوات األمنية ،ووزارة الزراعة ،ووزارة اهلجرة
واملهجرين ،واهلالل األمحر العراقي ،واملنظمات الدولية) حلماية املواطنني وممتلكاهتم اخلاصة والعامة
وتفعيل غرفة العمليات املركزية املشرتكة وتوزيع مواقع املسؤولية يف احملافظات لغرض املتابعة امليدانية
لتسليك املوجات الفيضانية بنحو آمن ومنتظم ،وتأمني سالمة منشآت السيطرة والتحكم ،واختاذ
اإلجراءات االستباقية واالحرتازية كافة ملعاجلة االختناقات واحلاالت احلرجة والطارئة أوالً بأول،
والتأكيد على ضرورة االستفادة القصوى من مياه األمطار والسيول لتعزيز اخلزين املائي يف السدود
والسدات وحبريات اخلزن لتغذية األهوار وزيادة مساحات اإلغمار وتنفيذ اخلطط اإلروائية والزراعية
بنح ٍو كامل.
 .22شبكة تلفزيون الشرق األوسط ،العراق :ارتواء بعد عطش ،نشر بتأريخ  ،23/3/2019على الرابط اإللكرتوين:
https://www.alhurra.com/a/html
 .23مجهورية العراق -وزارة املوارد املائية ،وزارة املوارد املالية تعلن عن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول ،نشر بتأريخ
http://www.mowr.gov.iq/node/721
 ،6/2019 /12على املوقع اإللكرتوين:
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احتياجات نازحي الكوارث ..على وفق املعطى النظري
تتعدد اآلثار املرتتبة على تغري املناخ ،ومن احملتمل أن تصبح املوارد الطبيعية احملدودة ،كمياه
الشرب ،أكثر ندرة يف أجزاء كثرية من العامل ،يف وقت تصارع فيه احملاصيل واملاشية من أجل البقاء
يف «مناطق ساخنة» من مناطق تغري املناخ ،حيث تصبح األحوال اجلوية شديدة احلرارة وجافة ،أو
باردة ورطبة؛ مما يهدد سبل العيش ويزيد من انعدام األمن الغذائي.
يف تلك الظروف حياول الناس التكيُّف مع البيئة املتغرية ،ولكن العديد منهم ينزحون قسراً
عن ديارهم بسبب اآلثار املرتتبة على تغري املناخ والكوارث ،أو أهنم يتنقلون من أجل البقاء .ميكن
أن تؤدي أمناط النزوح اجلديدة ،والتنافس على املوارد الطبيعية املستنفدة ،إىل نشوب صراع بني
اجملتمعات أو زيادة نقاط الضعف واهلشاشة املوجودة لدى السكان مسبقاً.
غالباً ما يُفرتض أن النازحني يعودون إىل ديارهم بسرعة بعد وقوع الكارثة ،لكن هذا ال
حيدث دائماً ،فقد حيتاج األمر إىل شهور أو حىت سنوات إلعادة بناء حياهتم وحتقيق حل دائم،
خاصة بعد حدث واسع النطاق أو كارثة مدمرة ،وعندها جيب مجع وحتليل البيانات الطولية خالل
مرحلة النزوح لتحديد ما إذا كان النازحون أو مضيفوهم حيتاجون إىل مساعدة حمددة حىت يتمكنوا
()24
من حتقيق حل دائم ،وتتضمن املعلومات اليت جيب مجعها بانتظام ما يلي:
املوقع واالحتياجات مبرور الوقت :يشمل ذلك عدد النازحني وجغرافيا انتشارهم وطبيعة
ظروفهم االجتماعية واالقتصادية ،مبا فيهم النازحني الذين عادوا إىل أماكنهم األصلية ،والعدد الذي
انتقل من مكان النزوح األويل إىل مكان جديد ،وكيف تتغري احتياجات الناس خالل مدة النزوح
وما طبيعة تلك االحتياجات وأمهيتها.
 .24مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،مصدر سابق ،ص.18 :
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تقييم الظروف يف األماكن أو املنشآت :قد يشمل ذلك إجراء دراسات استقصائية وحبوثاً
وتقارير لتقييم إمكانية الوصول إىل اخلدمات األساسية وفرص كسب الرزق وتصورات األشخاص
النازحني من أجل حتديد ما إذا كانت العودة اآلمنة واملستدامة ممكنة أم ال وما أسباهبا.
النوايا املتعلقة باحللول الدائمة :قد تتغري تفضيالت األشخاص النازحني مبرور الوقت
ومع تطور الظروف لذا ينبغي التعرف على نواياهم وميوهلم للمسامهة يف صياغة حلول تتوافق مع
متطلباهتم.
الوصول إىل اخلدمات األساسية :ويشمل ذلك التأكد من توفري احتياجات النازحني ومن
ضمنها التعليم على مجيع املستويات ،والرعاية الصحية ،واإلسكان اآلمن ،والعالجات القانونية
لقضايا األراضي واملمتلكات.
احلصول على املساعدة لتشجيع العودة :قد يبقى بعض النازحني وال يتمكنون من
التكيف مع الواقع اجلديد أو حىت العودة ملناطق األصل بسبب تعرضهم لعوائق إدارية أو قانونية
مما يتطلب مساعدهتم للحصول على تسهيالت إدارية ومشورات قانونية الستعادة الوثائق أو حل
نزاعات امللكية أو جرب الضرر ،أو معاجلة املشكالت يف مناطق األصل لتسهيل العودة.
اﻤﻟؤﺷرات االجتماعية واالقتصادية :جيب أن يتم مقارنة أعداد النازحني مع مستضيفيهم
يف نطاق التجمع السكاين األكثر تضرراً من الكوارث ،وينبغي كذلك أن تغطي حالة العمالة
والدخل ،واإلسكان ،واألصول االجتماعية والرأمسالية ،وااللتحاق باملدارس ،والصحة البدنية
والعقلية ،والتمييز ،وانتشار العنف ،وينبغي مقارنة هذه املعلومات بتلك الواردة من جمموعات مراقبة
ما قبل الكوارث.
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النزوح القسري هو واحد من أكثر اآلثار الضارة والفورية للكوارث ،ويف بعض احلاالت
حيدث حىت قبل وقوع أي خطر؛ لذا فإن تيسري حركة األشخاص لتفادي تعرضهم حلاالت
مهددة للحياة عن طريق النزوح أو الرتحيل املخطط هو أحد أكثر الطرق فعالية للحد من الوفيات
واإلصابات ،غري أن االضطرار إىل الفرار من املنزل ،والسيما عندما تكون العودة غري ممكنة لفرتة
غري معلومة ،مييل إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية ويعرض الناس ملخاطر متزايدة مرتبطة بنزوحهم،
مما جيعلهم أكثر عرضة للكوارث املستقبلية.
يشكل كل من النزوح سواء قصري أو طويل األمد العديد من التحديات فيما يتعلق بتوفري
اخلدمات األساسية والتماسك االجتماعي والرفاهية الفردية واجلماعية ،حيث إن ارتفاع مستويات
النزوح تؤثر على التنمية املستدامة وتقوض املكاسب اإلمنائية على نطاق واسع ،والسيما إذا مل يتم
تلبية احتياجات املتضررين بنحو كاف.
تؤدي الكوارث املفاجئة يف الوقت احلايل إىل نزوح حنو  25مليون شخص كل عام .وهو
ما يعادل اضطرار فرار شخص من منزله كل ثانية تقريباً ،وإذا مت تضمني النزوح املصاحب للكوارث
البطيئة الظهور مثل اجلفاف ،فإن الرقم العاملي سيكون أعلى بكثري ،وحيدث معظم النزوح نتيجة
الكوارث داخل البلدان) النزوح الداخلي( ولكن يف بعض احلاالت يتم هتجري األشخاص عرب
احلدود الدويل) نزوح ناتج عن كارثة عرب احلدود)(.)25
ومن املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل زيادة النزوح الناجم عن الكوارث حيث إن
األحداث املناخية القاسية تصبح أكثر تواتراً وشدة والسيما يف البلدان النامية ،ومن املتوقع أيضا
أن تؤدي عوامل اخلطر األخرى مثل النمو احلضري السريع وغري املخطط له ،والنمو السكاين،
 .25مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،النزوح الناجم عن الكوارث :معاجلة اآلثار وتعزيز القدرة على التكيف،
اصدار املشاورات العامة ،2018 ،ص.9 :
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والفقر ،والصراع ،وعدم تطبيق مبادئ احلكم الرشيد والتدهور البيئي ،إىل تغذية هذه الظاهرة وإىل
زيادة حاجات املتضررين.
معظم النازحني يف أعقاب وقوع الكوارث يلجأون إىل األسر املضيفة أو املساكن املستأجرة،
بدالً من املالجئ أو املخيمات اجلماعية ،وختتلف مدة النزوح بشكل كبري تبعاً لتأثري املخاطر
ومرونتها من الناس واجملتمعات املتأثرة .فعلى سبيل املثال يعود غالبية األشخاص الذين مت إجالؤهم
إىل ديارهم بعد بضعة أيام أو أسابيع فقط ،ويصبحون قادرين على البدء يف إعادة بناء حياهتم،
ولكن إذا كانت تأثريات اخلطر شديدة ،فقد يستغرق األمر شهوراً أو حىت سنوات قبل إعادة هتيئة
الظروف ليستطيع الناس العودة بأمان واستدامة .ويف بعض احلاالت ،قد ال يكون من املمكن أبداً
العودة؛ مما يعين أن خطط العودة وإعادة اإلعمار حتتاج إىل معاجلة احتياجات األشخاص النازحني
وأوجه ضعفهم أينما كانوا ،واحرتام حقهم يف اختيار كيف وأين يفضلون التوصل إىل حل دائم
لنزوحهم .بعبارة أخرى :جيب استشارة النازحني لضمان أن تكون العملية طوعية.
إن النزوح يعرض املتأثرين به إىل أخطار متعددة جيب معاجلتها وتلبيتها من خالل تنفيذ
()26
التدابري اآلتية:
 1.األمن والسالمة البدنية للنازحني:
ويتم ذلك من خالل إجالء السكان املتعرضني للكوارث إىل بيئات آمنة؛ لضمان سالمتهم.
 2.تسجيل النازحني وتوثيق النزوح:
ويتم ذلك من خالل حصر وتسجيل مجيع النازحني (أفراد وأسر) وتوحيد بياناهتم ومعلوماهتم
 .26اجلمهورية اليمنية -رئاسة الوزراء ،السياسة الوطنية ملعاجلة النزوح الدراخلي يف اجلمهورية اليمنية ،صنعاء -الوحدة التنفيذية
إلدارة خميمات النازحني ،2013 ،ص.10-22 :
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يف قاعدة خاصة؛ لضمان حقوقهم القانونية واإلنسانية وتسهيل عمليات إدارة النزوح وتوفري
االحتياجات وتوزيع املساعدات.
 3.توفري املأوى والسكن املالئم:
ويتم ذلك من خالل إقامة املخيمات أو التجمعات السكانية يف املباين احلكومية ،أو نقل
السكان املتضررين من الكارثة إىل بيئات آمنة سواء أكانت ضمن جمتمعات مضيفة أو خميمات منفصلة،
على أن تكون آمنة وتضمن كرامة النازحني وتليب احتياجاهتم ويتوافر فيها احلد األدىن من اخلصوصية.
 4.توفري ظروف معيشية مناسبة:
ويتم ذلك من خالل ضمان وصول النازحني للغذاء األساس واملياه الصاحلة للشرب والطهي،
وتوفري املالبس واخلدمات الطبية والصحية ،واملرافق والصرف الصحي ،واملواد املنزلية الضرورية.
 5.توفري فرص التعليم وااللتحاق باملدارس.
 6.تقدمي االستشارات القانونية وضمان استعادة الوثائق واملمتلكات.
 7.ضمان حرية التنقل واحلركة واختيار حمل اإلقامة.
 8.احلفاظ على وحدة األسرة ومل مشل أفرادها يف حال تفرقهم بأسرع وقت.
 9.توفري سبل العيش وكسب الرزق:
ويكون ذلك غالباً يف حاالت النزوح طويل األمد؛ مما يتطلب دعم املشاريع الصغرية
واملتوسطة املدرة للدخل من خالل تقدمي املنح املالية ،والتدريب املهين واإلرشاد لغرض التوظيف
وتوفري فرص العمل.
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 110تشجيع وتسهيل العودة الطوعية:
ويتم ذلك من خالل مشاركة النازحني يف تصور احللول واختاذ القرارات بشأهنا ،وإرشادهم
وتوفري املعلومات الالزمة عن بيئات األصل وتذليل العقبات ،ومعاجلة املشكالت وهتيئة الظروف
لتجاوز الكارثة وآثارها.
واقع الفيضانات والسيول  ..على وفق املعطى امليداين
استمرت آثار املنخفض اجلوي خالل شهري آذار ونيسان من العام املاضي ،والذي أدى إىل
هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة يف عموم احملافظات العراقية ٍ
وعدد من الدول اجملاورة منها مجهورية
إيران اإلسالمية ،واليت كانت للسيول القادمة من أراضيها تأثري مباشر على ارتفاع مناسيب األهنار
واألهوار يف ٍ
عدد من احملافظات منها وعلى وجه التحديد حمافظات صالح الدين ودياىل وواسط
وميسان والبصرة ،وأربك الوضع يف حمافظة نينوى.
سيتم يف املبحث احلايل عرض واقع النزوح يف ست حمافظات تأثرت باألمطار والسيول
وحدثت فيها فيضانات نزح من جرائها العديد من العوائل اليت كانت تسكن يف املناطق املغمورة
باملياه أو دامهها خطر الفيضان ،وهي على حن ٍو تعاقيب حمافظات (صالح الدين ،دياىل ،نينوى)،
و(مسيان ،البصرة ،واسط).
أوالً :حمافظة صالح الدين:
مشلت الفيضانات واألمطار ثالثة أقضية يف حمافظة صالح الدين ،وتوزعت مناطق التأثري
يف تسع نو ٍاح ،تعرض من جرائها حنو ( )2،236عائلة للنزوح من مناطق سكناهم املعتادة ،وكما
موضح يف اجلدول االيت:
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جدول يوضح املناطق اليت تعرضت للسيول والفيضانات وعدد العوائل النازحة
واملشمولة باملساعدات يف صالح الدين
القضاء

بيجي

تكريت

العلم

اجملموع

املنطقة/الناحية

عدد العوائل

اجملموع

عدد العوائل

النازحة

يف القضاء

املستلمة للمساعدات

املسحك

981

البعيجي

130

جريش

100

جيوان

615

عوينات/جيجي

85

حوجية عايل

160

الرشيدية

73

حوجية اجلبور

44

الدبسة

48

9

2،236

1،211

700

325

2،236

500

363

233

1،096

التوزيع كان مستمراً خالل الزيارة امليدانية ،واملواد اإلغاثية تشمل مجيع العوائل ،وقد
تضمنت (خيم ،سالت غذائية ،أغطية وأفرشة ،أدوات مطبخ ومنزلية ،جلكانات وخزانات ماء).
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أما طبيعة ونوع الضرر احلاصل من جراء األمطار والسيول يف احملافظة ،فيمكننا إمجاهلا
على النحو اآليت:
1 .1تضرر مساحات واسعة من املناطق الزراعية يف احملافظة.
2 .2تضرر الدور واألثاث للعوائل الساكنة يف املناطق اليت غمرهتا املياه ،علماً أن نوع الدور متنوع
بني الطينية والبلوك والطابوق.
3 .3تضرر البىن التحتية يف تلك املناطق (مدارس ،وشبكات كهرباء ،وجممعات مياه ،وطرق).
4 .4تضرر التوصيل الفرعي للتيار الكهربائي.
5 .5ظهور أمراض خمتلفة بسبب الفيضانات.
6 .6حصول أضرار بالسدود لعدم إدامتها ،ولكون السدات الواقية هي للتمرير والتنظيم ال للخزن
وال تتحمل احتضان كميات كبرية من املاء.
وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (النازحني ،واحلكومة احمللية،
ومديرية املوارد املائية ،ومديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
•إنشاء سدود بني جبال محرين وهنر دجلة حلصر السيول اليت تتجه حنو القرى ومنع إلتفاف
املاء حول املناطق املسكونة والقرى ،وذلك لعدم رغبة الناس يف ترك مناطق سكنهم.
•عمل سدة يف منطقة املسحك من منت اجلبل الشرقي إىل منت اجلبل الغريب.
•عمل سداد واقية على جانيب النهر.
•مطالبة املوارد املائية بإكمال سد مكحول الذي ترك على شكل هيكل.
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•سد النقص احلاصل باآلليات واملالكات يف املوارد املائية لصيانة السدات اليت كانت مرتوكة
لسنني.
•عمل مشروع إروائي عن طريق فتح قناة ري ضمن مشروع إرواء اجلزيرة متتد من الشرقاط
إىل حبرية الثرثار وله آثار إجيابية إلرواء اجلزيرة وحتويل مساحات واسعة من األراضي الصحراوية إىل
أراضي مروية.
ثانياً :حمافظة دياىل:
تسبب ارتفاع منسوب هنر دياىل نتيجة الفيضانات والسيول بغرق ٍ
عدد من مناطق قضاء
بعقوبة يف حمافظة دياىل ،وتوزعت مناطق التأثري يف قرى ناحية العبارة (خرنابات واهلويدر) وقرية
دواي وحي املصطفى ،إذ تعرض من جرائها حنو ( )463عائلة للنزوح من مناطق سكناهم املعتادة،
وكما موضح يف اجلدول أدناه.
جدول يوضح املناطق اليت تعرضت للسيول والفيضانات وعدد العوائل النازحة واملشمولة
باملساعدات يف دياىل
ت

القضاء /الناحية

القرى

عدد العوائل

1

بعقوبة  -العبارة

خرنابات

428

2

بعقوبة  -العبارة

اهلويدر

13

3

بعقوبة

دواي

7

4

بعقوبة

حي املصطفى

15

اجملموع

463
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أما طبيعة الضرر احلاصل من جراء األمطار والسيول يف احملافظة ،فيمكننا إمجاهلا على
النحو اآليت:
1 .1غرق الدور السكنية واألراضي الزراعية والبساتني بقرييت خرنابات وهويدر.
2 .2تعرضت املناطق الواقعة على ضفاف هنر دياىل من أبو صيدا والقرى التابعة للسالم وخرنابات
إىل سقوط كميات كبرية من املياه اليت غمرت األراضي وبسببها أصبحت الرتبة رطبة؛ مما
سيؤدي إىل تأخر األزهار وفقدان األرض لألمسدة تساقط مثار األشجار املثمرة وتلف احملصول.
3 .3قامت مديرية الزراعة جبرد املساحات املتضررة نتيجة السيول واليت تقدر بـ ( )12،300دومن
وما تبقى من األراضي مل يتم وصول الكادر إليها بسبب السيول.
وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (النازحني ،واحلكومة احمللية،
ومديرية املوارد املائية ،ومديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
1 .1إزالة التجاوزات يف حوض النهر وهي مسؤولية املؤسسات املعنية يف الدولة.
2 .2عمل مهارب للمياه بدل األكتاف الرتابية.
3 .3إجياد بدائل للمهارب من اجلهه اجلنوبية من حبرية محرين.
4 .4توجد مطالب من قبل مديرية املوارد الزراعية عن طريق خلية األزمة مبفاحتة جملس الزراعة
بشأن تعويض املزارعني عن طريق السيد احملافظ ،وتوفري املستلزمات الضرورية إلدامة النباتات
املدمرة.
5 .5توجيه اجلهة املسؤولة عن تنفيذ مشروع تكسية أكتاف طريق حبرية محرين بإجناز املشروع
بأسرع وقت ،علماً أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  UNDPوهو املمول للمشروع.
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ثالثاً :حمافظة نينوى:
يف بادئ األمر ،وجهت مديرية املوارد املائية يف حمافظة نينوى املواطنني باختاذ احليطة واحلذر
وخاصة الدور الواقعة على ضفاف هنر دجلة يف مناطق (حاوي الكنيسة وحاوي اجلوسق ومنطقة
يارجمه والسالمية ومنطقة بيسان والرشيدية) .جاء هذا التحذير نتيجة لزيادة مناسيب النهر اليت
كان من املتوقع أن تصل من  1500إىل  2000مرت مكعب ومن مث إىل  2500مرت مكعب،
أي بارتفاع  150 - 70سم.
واستمرت متابعة موجات اإلطالقات الفيضانية من قبل خلية األزمة لتفادي األضرار واختاذ
اإلجراءات الالزمة .وإن مديرية املوارد املائية يف حمافظة نينوى كانت باتصال مستمر مع جهة
إطالق املاء وبصورة مباشرة ،فعند زيادة كمية اإلطالقات املائية يتم اإليعاز إىل مديرية املوارد وكذلك
مديرية الدفاع املدين ضمن خلية األزمة اليت أنشأت لتاليف األضرار والسيطرة على هذه املتغريات
يف احملافظة.
ال يوجد نازحون جراء زيادة مناسيب املياه يف حمافظة املوصل فقد مت السيطرة على ارتفاعها
وتصريفها بنح ٍو سليم والتحكم باإلطالقات املائية ،لكن حصل غرق لبعض األراضي الزراعية
وبيوت املتجاوزين اليت تقع يف حوض النهر ،أما األراضي الزراعية خارج منطقة حوض النهر فلم
تتأثر بالسيول أو األمطار؛ ونتيجة لذلك مت تكليف جلنة من وزارة الزراعة تعمل على مجع املعلومات
حول الضرر احلاص يف األراضي الزراعية أو املمتلكات العائدة للمواطنني.
وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (احلكومة احمللية ،ومديرية املوارد
املائية ،ومديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
•عمل سداد حلصاد املياه لالستفادة منها يف الزراعة.
27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

•العمل على اسرتجاع أراضي حوض النهر وإخالئها من املتجاوزين عليها ،من قبل
مؤسسات الدولة ذات العالقة ،الستيعاهبا كمية السيول يف املستقبل وسهولة جريان املياه فيها،
وللحفاظ على األراضي الزراعية اليت تقع خارج حوض النهر.
•الرتكيز على خزن املياه اجلوفية لالستفادة منها يف مواسم الشح وقلة املياه.
•االقتداء بقرية ربيعة اليت فيها استقرار مائي لوجود مشاريع ري متطورة مقارنة ببقية القرى
اليت تعتمد على الري بالطرق التقليدية القدمية.
أما بالنسبة حلالة سد املوصل فقد أكد السيد عبد اجلبار سالم مدير السد عبد اجلبار بأن
السد حبالة جيدة ويتحمل الكميات الواردة ،لكن هناك ختوف من السيول اجلديدة واليت قد حتدث
نتيجة ذوبان الثلوج ،علماً ان منسوب السد بلغ (323،89م) ،واإليراد املائي (2769م/3ثا)،
واالطالق (2500م/3ثا) يف حني بلغ اخلزين املائي حنو ( 8،93مليار م ،)3وأصبح منسوب هنر
دجلة يف مدينة املوصل (215،45م).
رابعاً :حمافظة ميسان:
مشلت الفيضانات واألمطار والسيول ستة أقضية يف حمافظة ميسان ،وتوزعت مناطق التأثري
يف تسع نو ٍاح وبواقع ( )57قرية ،تعرض من جرائها حنو ( )3،108عائلة للنزوح من مناطق
سكناهم املعتادة ،وكما موضح يف اجلدول االيت:
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جدول يوضح املناطق اليت تعرضت للسيول والفيضانات وعدد العوائل النازحة يف ميسان
ت

القضاء

الناحية

اسم القرية

عدد العوائل
النازحة

1

امليمونة

مركز القضاء

عدد القرى هي ( )19هم ( :أيسر اهلدام،
الشذيرية ،الرفاشية ،أم مشاحيف ،أم اخلري،
العودة ،باب اهلوى  ،1باب اهلوى  ،2أم دعوى،
الناصرية ،الريشانية ،الطلعة ،أم جريات ،أبريدة،
اجلزرة ،أبو سبع ،حرجية ،الكرجيي ،أم كعيدة)

1185

2

امليمونة

سيد أمحد الرفاعي

عدد القرى ( )2مها( :اجلدول ،البوسعد)

128

3

امليمونة

السالم

عدد القرى ( )5هم( :الربهان ،اجلري ،املزاعلة،
الصايف ،بيت طرفة).

155

4

قلعة صاحل

مركز القضاء

عدد القرى ( )4هم ( :الطابو ،احليدرية ،الكسرة
والبهضه ،احلسينية)

34

5
قلعة صاحل

قريتان (الزجية ،اجلمشة)

59

العزيز
6

كميت

مركز القضاء

عدد القرى ( )5هم( :الدجيله ،املوازن،
الدبيسات ،بيت مشرتي ،البوكمر)

291

7

العمارة

مركز القضاء

عدد القرى ( )6وهي( :سيد يوسف ،الرميلة،
الشوايخ ،العيلة ،املدرة ،النواظم)

761
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8

علي
الغريب

مركز القضاء

عدد القرى ( )12وهي( :العمية ،عزيز العراق،
سيد حميبس ،الرباده ،الصبيحة ،السادة،
البوجويل ،السدرة ،املدلول ،الكرمية ،البندة،
السادة املوازن)

303

9

الكحالء

املشرح

قريتان (مويلحة ،اخلويط)

137

10

الكحالء

بين هاشم

قريتان (أبو خصاف ،املصب)

55
3،108

اجملموع

أما طبيعة ونوع الضرر احلاصل من جراء األمطار والسيول يف احملافظة ،فيمكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
ت

القضاء

1

قضاء العمارة\ منطقة الطيب

األضرار اليت تعرض هلا
•تضرر مساحات واسعة من املناطق الزراعية.
•تضرر الدور واألثاث هلذه العوائل علماُ أن نوع
الدور متنوع بني الطينية والبلوك والطابوق.
•تضرر شبكة الطرق بالكامل وسقوط جسر
الرميلة.
•تضرر املضخات الزراعية وبعض اآلليات
التابعة للمواطنني.
•تضرر معامل احلصو يف تلك املنطقة.
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•تضرر مساحات واسعة من املناطق الزراعية.
املناطق اليت تقع على شريط

2

مهرب املصندك (قضاء علي
الغريب ،ناحية علي الشرقي،
قضاء كميت ،مناطق وقرى
تابعة لقضاء العمارة)

•تضرر الدور واألثاث هلذه العوائل علما نوع
الدور متنوع بني الطينية والبلوك والطابوق.

•تضرر البىن التحتية يف تلك املناطق (مدارس،
شبكات كهرباء ،جممعات مياه ،طرق).
•تضرر املضخات الزراعية وبعض اآلليات
التابعة للمواطنني.
•تضرر مساحات واسعة من املناطق الزراعية.

3

مناطق قضاء امليمونة ،ناحية
السالم ،ناحية سيد امحد
الرفاعي ،ناحية املشرح ،ناحية
بين هاشم ،قضاء قلعة صاحل،
ناحية العزير.

•تضرر الدور واألثاث هلذه العوائل علما نوع
الدور متنوع بني الطينية والبلوك والطابوق.
•تضرر البىن التحتية يف تلك املناطق (مدارس،
شبكات كهرباء ،جممعات مياه ،طرق).
•تضرر املضخات الزراعية وبعض اآلليات
التابعة للمواطنني.

وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (النازحني ،احلكومة احمللية،
مديرية املوارد املائية ،مديرية الزراعة ،فرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
1 .1أن تكون هنالك منحة أو تعويض مايل للعوائل عن األضرار اليت حلقت هبا.
2 .2قيام احلكومة املركزية بتخصيص مبالغ مالية من أجل صيانة السداد وفتح قنوات باجتاه
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األهوار لغرض إستيعاب أي كميات مياه يف املستقبل ،وكذلك صيانة النواظم.
3 .3حصر األضرار اليت حلقت بالبىن التحتية يف احملافظة من مدارس وطرق وشبكات كهرباء
وجممعات ماء وجسور؛ من أجل إعادة صيانتها وتأهيلها.
خامساً :حمافظة البصرة:
كانت املناطق اليت تعرضت للفيضانات والسيول يف حمافظة البصرة على نوعني ،وهي :
النوع األول :املناطق تعرضت للسيول:
فيما خيص النوع األول حدث يف مشال البصرة وبالذات املناطق احملاذية هلور احلويزة وهنر
السويب وهنر دجلة وهي مناطق (اهلويدي ،بيت زكمي ،السويب ،اهلليجية ،بيت غزيل ،الثغر،
وجزء من ناحية النشوة) حيث تعرضت هذه املناطق إىل سيول جارفة بسبب ارتفاع مناسيب
هنر دجلة وبالتايل ارتفاع مناسيب هور احلويزة الذي وصلت إليه اإلطالقات املائية من هنر دجلة
وتفرعاته يف حمافظة ميسان ،فضالً عن هنر الكرخي من اجلانب اإليراين ،إذ إن هور احلويزة له منفذ
واحد فقط على شط العرب وهو هنر السويب والذي يتسع إىل ( 110أمتار مكعبة يف الثانية) يف
أقصى حاالته ،إال أن اإلطالقات اليت وصلت إليه جتاوزت الـ ( 1000مرت مكعب يف الثانية)؛ مما
سبب جتريف الدور الواقعة يف حوض النهر وتكسر السداد الرتابية القدمية واملتهالكة أصالً وغرق
العديد من الدور ،حيث بلغ عدد الدور اليت غرقت ( 63دار) وجتريف ( 13دار) أخرى؛ مما أدى
إىل نزوح ساكين هذه الدور إىل مناطق جماورة ،هي األخرى مهددة بالغرق يف حال انكسار السدود
الواقية األخرية (خط الدفاع األخري عن املياه) .علماً أن هذه العوائل متارس رعي املواشي (اجلاموس)
واليت ال تستطيع ترك املناطق القريبة من املياه.
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النوع الثاين :املناطق اليت تعرضت للفيضانات:
واملتمثل باملناطق اليت تعرضت للفيضانات نتيجة ارتفاع مناسيب املياه فيها إىل مستويات
عالية جداً ومجيعها تقع على حوض شط العرب ومنها (ناحية النشوة ،قضاء شط العرب والقرى
التابعة له ومنها الصاحلية والفريوزية واجلباسي واجلزيرة األوىل والثانية ،وايضاً قضاء أيب اخلصيب
والقرى التابعة له ومنها احلي العسكري واألمسدة وأبو فلوس وأبو مغرية وباب سليمان ومناطق
أخرى ،كذلك ناحية السيبة والقرى التابعة هلا وقضاء الفاو وناحية البحار والفداغية .اما خبصوص
العوائل املتضررة من النوع الثاين فهي (قضاء الفاو  173عائلة ،ناحية السيبة  150عائلة ،قضاء
شط العرب  500عائلة ،قضاء أيب اخلصيب  500عائلة) .وكما موضح تفاصيله يف اجلدول اآليت:
احملافظة

البصرة

اجملموع

املناطق املتضررة

أعداد العوائل النازحة

قضاء القرنة والقرى التابعة له

100

قضاء الدير والقرى التابعة له

500

قضاء شط العرب والقرى التابعة له

300

قضاء أيب اخلصيب والقرى التابعة له

500

قضاء أيب اخلصيب ناحية السيبة

150

قضاء الفاو والقرى التابعة له

173

 5أقضية

1،723

وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (النازحني ،واحلكومة احمللية،
ومديرية املوارد املائية ،مديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
1 .1إعادة النظر خبطط وزارة املوارد املائية لغرض االستفادة من املياه وحماولة ختزينها واستقباهلا
على طول هنري دجلة والفرات وزيادة أعداد السدود.
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2 .2إخالء مناطق احواض األهوار واألهنار من املتجاوزين عليها ،وحتويلهم إىل أماكن بديلة
ولو بالقوة.
3 .3توفري خزين من املساعدات العينية لدى فروع وزارة اهلجرة واملهجرين من خيم ومساعدات
صحية ومواد إنقاذ ومواد غذائية صاحلة ملدة طويلة.
4 .4جتهيز فروع وزارة اهلجرة واملهجرين يف احملافظات بآليات وعجالت نقل للمواد اإلغاثية
تكون على أهبة االستعداد يف حاالت الكوارث أسوًة ببقية الدوائر.
5 .5رفد فروع وزارة اهلجرة واملهجرين بكوادر إضافية ،حيث إن املوظفني ويف أغلب الفروع
أعدادهم قليلة؛ مما جيعل االستجابة حلاالت الكوارث بطيئة.
6 .6منح صالحيات أوسع ملديري فروع وزارة اهلجرة واملهجرين ملعاجلة حاالت الطوارئ
والكوارث مستقبالً.
7 .7العمل على إعداد مسودة لقانون الطوارئ الذي ميكن اللجوء إليه يف حاالت الكوارث
كدليل إرشادي وسند قانوين.
سادساً :حمافظة واسط:
مشلت الفيضانات واألمطار ثالثة أقضية يف حمافظة واسط ،وتوزعت مناطق التأثري يف ٍ
عدد
من القرى ،تعرض من جرائها حنو ( )265عائلة للنزوح من مناطق سكناهم املعتادة ،وكما موضح
يف اجلدول االيت.:
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جدول يوضح املناطق اليت تعرضت للسيول والفيضانات وعدد العوائل النازحة يف واسط
ت

قضاء /ناحية

القرية

عدد العوائل

1

واسط

شاخة

13

2

شيخ سعد

هور املصندك

50

3

أطراف ناحية واسط

حماذية لناحية علي الغريب

202

3

265

اجملموع

أما طبيعة الضرر احلاصل من جراء األمطار والسيول يف احملافظة ،فيمكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
1 .1غرق املنازل.
2 .2غرق األراضي الزراعية وتلف املزروعات ،واملتمثلة مبحصويل احلنطة والشعري.
3 .3أدى فتح قناة لتصريف املياه إىل هور املصندك لقطع الطريق عن ( )70داراً يف قرية (جابر
سايب) وانقطاع ماء الشرب بسبب رفع األنبوب الناقل للمياه ،فضالً عن انقطاع الطريق عن
الطلبة والتدريسيني يف قرى حوض اهلور.
وقد جاءت احللول املقرتحة للمعاجلة وحبسب وجهة نظر (النازحني ،واحلكومة احمللية،
ومديرية املوارد املائية ،مديرية الزراعة ،وفرع الوزارة يف احملافظة) على النحو اآليت:
4 .4أن تكون هنالك منحة أو تعويض مايل للعوائل عن األضرار اليت حلقت هبا.
5 .5حصر األضرار اليت حلقت بالبىن التحتية يف احملافظة من أجل إعادة صيانتها وتأهيلها.
6 .6إزالة التجاوزات يف حوض النهر من قبل املؤسسات املعنية باألمر.
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التوصيات واملقرتحات
أوالً :التوصيات:
1 .1وضع خطة اسرتاتيجية بعيدة املدى؛ وذلك لضمان الكميات املطلوبة من املياه إلدامة
املشاريع اإلروائية والصناعية وتطويرها وحصول السكان على حاجاهتم اليومية منها .إن مثل هذه
اخلطة ال َّ
بد أن توضع من قبل متخصصني من العاملني يف جمال املوارد املائية والزراعية واألساتذة
اجلامعيني املختصني.
2 .2اخلطة االسرتاتيجية يف جمال املوارد املائية ال تعين التخلي عن املفاوضات والتشاور مع
الدول املتشاطئة يف حوضي دجلة والفرات وروافدمها بل على العكس ال بد من استمرار التشاور
مع هذه الدول .ويف هذا اجملال ال بد وان يستفاد العراق من إمكاناته الذاتية للتأثري على سري
املفاوضات وكمثال على ذلك اخلزين النفطي يف العراق وإمكانية تصديره مثالً إىل تركيا أو سوريا
بأسعار تفضيلية مقابل تنازل هذه الدول على بعض القيود اليت تفرضها على املوارد املائية العراقية.
3 .3على من يضع اخلطة االسرتاتيجية بعيدة األمد ان يأخذ بنظر االعتبار الوضع احلايل
()27
واملستقبلي؛ وهذا يعين أن اخلطة ال بد أن تأخذ باحلسبان ما يلي:
أإنشاء بنك املعلومات اهليدرولوجية ويشمل التصاريف يف األهنار واملعلومات املناخيةواملعلومات اخلاصة بآبار املياه اجلوفية واستخدام األراضي ونوعية الرتبة واملياه وما إىل ذلك من
معلومات حيتاج العاملون والباحثون ومتخذو القرار الرجوع إليها الختاذ القرارات أو التوصيات
بشكل سليم ،حيث ان هذه املعلومات مبعثرة حالياً ويف دوائر خمتلفة ،وإن الباحثني ومتخذي
القرار ال ميكنهم مجعها واالطالع عليها النتشارها وتشظيها ،فضالً عن أن بعضاً منها غري حمفوظ
 .27للمزيد ينظر :أ.د .نظري األنصاري ،السياسات اخلاصة باملوارد املائية يف العراق ،مصدر سابق ،ص.80-83 :
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العلمي الصحيح.
بالنحو
ّ
 بضرورة االستفادة من خربات املنظمات واملؤسسات الدولية واخلربات املوجودة فيها لتطويرالدوائر املعنية بقطاع املياه واستثماره بنحو يواكب التطورات العاملية يف هذا اجملال مبا يتالءم
مع الظروف اهليدرولوجية(* )28يف العراق وعدم اقتباس التقنيات القائمة يف الدول املتقدمة دون
األخذ باحلسبان الظروف اهليدرولوجية السائدة يف العراق؛ ألن ذلك سيؤدي إىل فشل هذه
املشاريع.
4 .4أن تقوم وزارتا املوارد املائية والزراعة وبالتنسيق مع وزارة الرتبية بوضع برنامج للتوعية البشرية
بأمهية املياه وضرورة احلفاظ عليها وعدم تلويثها وهذا يتضمن إدخال هذه األمور ضمن املواد
الدراسية ومن املرحلة االبتدائية فصاعداً واستغالل وسائل اإلعالم والتلفزيون واإلذاعة هلذا الغرض.
5 .5األخذ باحلسبان التوقعات املستقبلية للمتغريات املناخية مثل درجات احلرارة واألمطار
وهناك العديد من الربامج والنماذج اليت ميكن تطبيقها حلساب هذه املتغريات ولفرتات طويلة إىل
هناية القرن  21مثالً كما هو احلال يف الدول املتقدمة ملعرفة ما هو متوقع يف املستقبل ليتم تاليف
الضرر قدر اإلمكان.

6 .6أن تقوم وزارة املوارد املائية بوضع برنامج تدرييب للمالكات الفنية واإلدارية العاملة يف قطاع
املوارد املائية وإلزام العاملني كافة يف هذا القطاع على املشاركة يف هذه الدورات على ان تراعي
هذه الدورات املستويات العلمية هلذه املالكات ،وهذا يعين إقامة دورات للفنيني ختتلف عن تلك
اليت يشارك فيها املهندسون واجليولوجيون وأخرى ختتلف على مستوى متخذي القرار من املديرين
العاملني ورؤساء األقسام ودورات خاصة بإدارة املشاريع.
األرضي وسطح
يهتم بدراسة املياه من ناحية خصائصها وتوزيعها وتأثري املياه على املناخ
 .)*(28اهليدرولوجيا :علم املياه ،علم ُّ
ّ
األرض وتربتها وصخورها الباطنيّة.
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7 .7إكمال املشاريع غري املنجزة أو املنجزة جزئياً أو املرتوكة مثل سد بادوش وسد بنجمه وذلك
ألمهية هذه املشاريع وخاصة سد بادوش الذي يفرتض أن يستوعب املياه املخزونة يف سد املوصل
نظراً خلطورة وضعه.
8 .8صيانة شبكات توزيع املياه وشبكات الصرف الصحي وحتديثها إذ إن الفواقد املائية بلغت
نسبة عالية غري مقبولة إطالقا ،فضالً عن تردي هذه الشبكات واختالط مياه الشرب مع مياه
الصرف الصحي مما تسبب يف إصابة العديد من املواطنني بأمراض خمتلفة.
9 .9معاجلة مياه الصرف الصحي وتنقيتها واستخدامها لألغراض الزراعية؛ مما سيقلل من املياه
املستخدمة للقطاع الزراعي واالستفادة منها لألغراض البلدية والصناعية.
1010تغيري طرق الري واستخدام التقنيات احلديثة املالئمة للظروف املناخية واهليدرولوجية للعراق
مما يوفر كميات كبري من املياه وهذا يستدعي وضع برنامج خاص لتوعية املزارعني وتعليمهم على
استخدام هذه التقنيات وتوفري احلوافز ملن يستخدمها.
1111استخدام التقنيات احلديثة غري التقليدية لالستفادة من املياه وهذا يتضمن استخدام طرق
احلصاد املائي لالستفادة من املياه الضائعة ،وكذلك حتلية املياه باستخدام الطاقة الشمسية والتغذية
االصطناعية خلزانات املياه اجلوفية؛ مما يوفر مصادر إضافية للمياه.
1212صيانة املبازل وتطويرها؛ وذلك لضمان غسل الرتب املاحلة وتقليل استخدام األمسدة
الكيماوية لضمان جودة مياه األهنار.
1313إجراء البحوث الضرورية واليت تضمن استخدام الطرق والتقنيات املناسبة للظروف
اهليدرولوجية يف العراق.
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1414أن تعمل وزارة املوارد املائية والبيئة ووزارة الزراعة على احلفاظ على املياه اجلوفية ووضع
القوانني والتعليمات الالزمة حلفر اآلبار وعدم ترك ذلك من دون رقابة.
1515أن تطور وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مناهج اجلامعات يف األقسام املعنية لتالئم
ظروف املنطقة ،إذ جيب ان توجه املواد بشأن هيدرولوجية املناطق اجلافة وشبه اجلافة.
1616أن تتبع وزارة املوارد املائية طريقة إدارة الطلب على املياه لتقليص الفجوة بني املياه الواردة
والطلب على املياه ،حيث ان االستثمار يف قطاع املياه إلجياد موارد جديدة مكلفة وتؤدي إىل
هدر كمية كبرية من املياه واليت ممكن احلصول عليها بإدارة الطلب على املياه عن طريق تقليص
الضائعات املائية.
1717أن تنشئ وزارة الزراعة احملميات الطبيعية ،وزراعة أعداد كبرية من األشجار هبدف جتميل
الشوارع واحلدائق وزراعة املنتزهات والغابات وتثبيت الرمال ومنع اجنراف الرتبة حىت تصبح مصدات
للرياح.
1818أن تنفذ وزارة الزراعة وبالتنسيق مع شبكة اإلعالم العراقي عدة أنشطة توعوية مثل محلة
«الصحراء تنبض باحلياة» ،ومبادرة «لتبقى مدرسيت خضراء» و»أسبوع التشجري» وغريها من
األنشطة واليت من شأهنا أن تساهم يف زيادة الوعي وتثمر عن زراعة آالف األشجار يف خمتلف
أحناء البالد.
1919أن تستخدم وزارة املوارد املائية مياه الصرف الصحي املعاجلة يف ري احلدائق واملناظر
الطبيعية وبعض احملاصيل الزراعية واستخدامها يف بعض اجملاالت الصناعية.
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ثانياً :املقرتحات
هنالك عدة مقرتحات ينبغي أخذها يف احلسبان لتاليف شح املياه يف العراق:

()29

•إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات:
يف دراسة لباحثني من كلية اهلندسة والعلوم الفيزيائية ( )University of Surreyيف
اململكة املتحدة ،اقرتحت إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات يف منطقة خالية من املشاريع املائية ،ألن
مياه هنر دجلة تأيت بنسبة كبرية من مشال العراق ،وحبسب رأي الباحثني فإن أفضل موقع حلفر القناة
هو عند منطقة اقرتاب النهرين من بعضمها يف جنوب العراق .ويرى الباحث أن القناة ستكون
بطول  45كم وستمر يف أراضي مستوية سهلة احلفر ،وميكن للشركات العراقية تنفيذ املشروع من
دون االستعانة بالشركات 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 املاضية .وستعمل القناة كذلك على تغذية حبر النجف
كخزان مائي جديد الذي تقدر مساحته بـ  435كم مربع والذي يبعد مسافة  15كم عن هنر

الفرات ،وميكن أن خيزن ميقارب من  17مليون مرت مكعب من املياه.
•استثمار القطاع اخلاص يف الزراعة:

حيتاج العراق إىل برنامج استثماري 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.
وبات من الضروري حتفيز القطاع اخلاص للمشاركة يف اتباع وسائل الراي احلديثة يف الزراعة
 .29للمزيد ينظر :أمحد حسن علي ،مصدر سابق ،ص.88 - 87 - 86 :
40

طغيان املياه وشحها يف العراق  ..دروس من فيضانات 2019

اليت تستخدم يف ري األراضي باملناطق الصحراوية ،وهذه األراضي عادة ما تكون رملية وأهنا غالباً
ما تكون غري مستوية السطح ،وتشمل هذه األنظمة ،الري بالرش والري بالتنقيط.
واجلدير بالذكر ان وزارة الزراعة العراقية – وبتمويل من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية –
عملت على استخدام منظومات الري احلديثة لتغطية مساحة  3ماليني دومن للوصول إىل االكتفاء
الذايت.
وعلى وفق خطة وزارة الزراعة السابقة كان من املفرتض أن يؤدي هذا املشروع إىل توفري
 6،3مليار مرت مكعب من مياه الري ،اليت تقتضي استخدام  20ألف منظومة رش حمورية و 15
إلف منظومة رش ثابت .وتوجهت الوزارة إىل استرياد منظومات الري وتقدمي الدعم املادي عند
بيعها للمزارعني بنسبة  % 50وتقسيط املبلغ املتبقي على  10سنوات من دون فوائد ،ولكن هل
حققت أهدافها؟
•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
الباحثون عن مقرتح بناء سديف جنوب مدينة البصرة علنهر شط العرب للسيطرة على املياه اليت
هتدر للخليج ويرى الباحث أن إنشاء هذا السد من شأنه تقليل ملوحة مياه هنر شط العرب الذي
يبلغ طوله حوايل 192كم.
ومن أجل حل مشكلة املياه ،قرر جملس حمافظة البصرة يف عام  2012إنشاء 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 ،وإن الوزارة ال متتلك ختصيصات مالية لبناء السد.
41

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويف خضم اجلدل الدائر بني الطرفني ،هناك من يعتقد أن السد غري ممكن ،بسبب طبيعة األرض
يف تلك املنطقة ،فضالً عن مشكالت تتعلق باألراضي اإليرانية.
والغاية األساسية من بناء السد هي للحد من هدر املياه العذبة اليت تنتهي يف مياه اخلليج،
يف حال بناء السد فإنه ميكن حتقيق فوائد مجة للقطاعني الزراعي واحليواين ،ولكن اخلرباء يعتقدون أن
مناسيب املياه اليت ترتفع إىل األعلى بعد بناء السد ستعرض املناطق احمليطة بشط اهلرب إىل الغرق،
ويعتقدون أن ارتفاع األراضي على ضفيت شط العرب تكون عائقاً آخر لبناء السد.
وميكن تنفيذ هذا املشروع بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابع لألمم املتحدة اليت
تنفذ مهامها عرب مركز االستثمار يف املنظمة ،اليت تعاقدت مع أكثر من  30مؤسسة مالية عاملية
لتمويل املشاريع االسرتاتيجية ،وفضالً عن التمويل ،فأن املنظمة تقدم دراسات عن كلف املشروع
وجدواها االقتصادية.
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