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مدخل:
تعد مشكلة املياه يف العراق مسألة ذات أبعاد متعددة على مستقبل البلد الصحي والزراعي 
الذي ينعكس ابلتأكيد على واقعه االجتماعي وكذلك التأثري على عالقاته اخلارجية مع دول اجلوار 

اليت يشرتك معها مبوارده املائية.
العراق يتمتع مبوارد مائية مهمة مثل دجلة والفرات وروافدمها وشط  كما هو معروف أن 
العرب إضافة إىل املياه اجلوفية، وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت مالمح أزمة املياه يف العراق تظهر 
للعيان من خالل اجلفاف الذي حدث يف صيف 2018 وابخلصوص بسبب قلة األمطار خالل 

هذا العام وهو ما لفت النظر إىل ضعف السياسات املائية يف العراق.
املياه، وهي كل من  اليت تستوعب كميات هائلة من  العراق عدد كبري من السدود  لدى 
سد دوكان اخلرساين وسد دربندخان الركامي وسد محرين وسد حديثة واملوصل وسد دهوك وسد 
العظيم، فضاًل عن عشرات النواظم اليت تسهم يف حفظ املياه، لكن ومنذ عام 2003 مل يضف 
العراق أي سد جديد أو بناء انظم أو سدة على أقل تقدير، على الرغم من التوسع السكاين الكبري 
وازدايد احلاجة امللحة للمياه، فضاًل عن الضعف الواضح يف إدارة ملف املوارد املائية مع دول املنبع. 
وترتبط أزمة املياه يف العراق بعوامل خمتلفة، داخلية وخارجية، تتمثل العوامل الداخلية بتغيري 
األمطار،  قلة سقوط  من  ويعاين  اجلافة  اجلافة وشبه  املنطقة  يقع ضمن  العراق  أن  املناخ ابعتبار 
وجفاف األهنر، وارتفاع درجات احلرارة، وكذلك ازدايد عدد السكان مما أسهم يف ازدايد الطلب 
على املياه، واألهم من ذلك تقادم السياسات املائية اليت ابتت اليوم حباجة ملحة إىل التطوير، أما 

العوامل اخلارجية فتتمثل يف السياسة املائية لدول اجلوار وانعكاسها على العراق.
حبلول  فإنه  ابلتايل  عاملياً،  ستقل  األهنار  املائي ألحواض  احلصاد  أن  إىل  تشري  التقديرات 
وحبدود  الطلب   زايدة  بسبب  املياه؛  يف  نقص  من  العامل  سكان  نصف  سيعاين   ،2025 عام 

أزمة المياه في العراق

هيام المرهج *

*  ابحثة.
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عام 2025، ستكون هناك زايدة يف سكان العامل مبقدار 50 %، مما سريفع الطلب على املياه 
وسُيضطر العامل؛ وابلتايل إىل تقليل مساحة األراضي الزراعية”، وإن التوقعات “تشري إىل أنه سيكون 
الناجتة من مياه األمطار”. املائية  الواردات  قلة  املياه اجلوفية، بسبب   هناك اخنفاض يف منسوب 

وتبلغ درجة اإلجهاد املائي يف العراق 3.7 من 5 وفقاً ملؤشر اإلجهاد املائي، لتدرج ضمن قائمة 
الدول املصنفة أبن لديها خطورة عاملية فيما يتعلق ابلشح املائي، ويتوقع املؤشر العاملي أنه حبلول 

عام 2040 ستصبح بالد الرافدين بال أهنار بعد أن جيف هنرا دجلة والفرات.
  يف هذا السياق، حّذرت أمانة بغداد من أن “استمرار قلة الواردات املائية لنهر دجلة 
سيؤثر يف جودة املياه والكمية  اجملّهزة منها للمواطن” وأن “احنسارها يف هنر دجلة سيؤدي إىل 
حدوث مشكلة يف عملية سحب املياه اخلام من النهر وزايدة تركيز املسببات البيولوجية والكيماوية، 
ما يؤثر يف تصفيتها”، وكذلك يعاين من أزمة مياه تتمثل يف قلة الواردات املائية الوافدة إىل دجلة 
والفرات واليت ستؤدي حتماً إىل قلة جودة املياه، ما سيخلق مشكالت بيئية ويؤدي إىل تفشي 
بعض األمراض نتيجة احنسار املياه وأتثريها يف عمليات التصفية ونوعية املياه وكمياهتا لكل مواطن.

انعكاسات األزمة على العراق:
ارتفاع معّدالت التبّخر يف الوقت الذي تشهد فيه البالد شّحاً يف مستوايت املياه العذبة قّوض 	 

التوازن الذي كان قائماً بي املياه العذبة ومياه البحر يف منطقة مشال اخلليج، مبا قد يؤّدي إىل 
زحف املياه املاحلة أكثر فأكثر حنو الداخل وغزوها جملاري األهنر، وما يتبع ذلك من آاثر مدّمرة 

على الصعيدين الزراعي والبيئي. 
 يعاين العراق اليوم مما يدعوه البعض “كارثة بيئية” فبفعل عقود من سوء اإلدارة، والطلب 	 

املياه واجلفاف األخري، يتّم حتويل “املنطقة األكثر خصوبًة إىل أرٍض قاحلة”،  املتزايد على 
وقد أحلق جفاف األهنر واآلابر أضراراً واسعة النطاق مبواطين العراق، حيث خّلف أعداد كبرية 
منهم من غري أي مصدر آمن ملياه الشرب والري، وحّول بالد اشتهرت بقطاعها الزراعي فيما 
مضى إىل دولة تعتمد على االسترياد، وتشكل ظاهرة العواصف الرملية اليومية مؤشراً واضحاً 
النتشار شح املياه يف خمتلف أرجاء البالد، حيث تؤدي إىل آتكل مساحة األراضي الصاحلة 

للزراعة بنسبة 5 يف املئة سنوايً. 
عدم اهتمام العراق ببناء السدود واقامة املشاريع املائية اليت تعمل على استثمار املوارد املائية 	 
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املتاحة يف مقابل الفشل يف  التوصل إىل اتفاقيات جديدة مع دول اجلوار لضمان حصة اثبتة 
من املياه أو طرق استخدام املياه من اجلانبي وعدم فاعلية االتفاقيات القدمية أدى إىل بناء تركيا 
حبدود 21 سداً، 17 منها على الفرات ضمن مشروع GAP أمهها سد أاتتورك و4 على 
دجلة أمهها مشروع سد اليسو، الذي سيعمل على ختفيض منسوب هنر دجلة من 20 مليار 
مرت مكعب إىل 9 مليار مرت مكعب يف حال تشغيله،  اضافة إىل مشاريع الري على اخلابور 
ومشروع سد الطبقة الذي أقامته سوراي، وقامت إيران أيضاً بتحويل جمرى عدد من روافد هنر 
دجلة لداخل أراضيها وإنشاء عدد من السدود االروائية اليت حجزت با كميات كبرية من املياه 
الواردة إىل العراق، وهذا سيعمل على احنسار رقعة األراضي الزراعية وزايدة رقعة املنطقة اجلافة، 
مما يعمل على هجرة عكسية من املناطق الزراعية إىل املدن وما هلذه اهلجرة من آاثر اقتصادية 

واجتماعية سلبية نتيجة فقدان األراضي الزراعية اليت تسقى سيحا من هنر دجلة.
 جفاف األهوار بسبب اعتمادها على كمية املياه الفائضة من هنر دجلة والفرات مما سبب جفاف بعض 	 

 املساحات املائية وارتفاع نسبة امللوحة يف املساحات األخرى بسبب النقص الشديد يف كمية املياه.
 ازدايد املناطق الصحراوية خاصًة يف مناطق غرب الفرات واألراضي اهلامشية اليت تستقبل أقل 
من )250 ملم( مطر سنوايً وتؤثر ظاهرة التصحر على األمن الغذائي من خالل التهام آالف 
اهلكتارات من االراضي الزراعية وقد ازدادت األراضي الصحراوية حىت أصبحت تشكل 50 % 

من جمموع املساحات الزراعية يف العراق.
زايدة نسبة امللوحة يف املياه وتلوث املياه يف العراق.	 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقرتحات:
على صد 	  والعمل  بشكل صحيح  وتطبيقها  املائية  املوارد  إلدارة  واضحة  مائية  سياسة  رسم 

التأثريات السياسية والقبلية واملناطقية على ادارة املوارد املائية.
وفقاً 	  املائية  العراق  تضمن حصة  اتفاقيات جديدة  اىل  للتوصل  اجلوار  دول  مع  والتفاوض   

الحتياجاته ومبا يتناسب مع القانون الدويل من خالل التواصل مع املنظمات الدولية من أجل 
الضغط وأتمي حق العراق يف املياه. والنظر إىل القضية كوهنا متثل هتديد وجودي يؤثر على 

معيشة الشعب العرقي.
أتهيل البنية التحتية املتمثلة ابلسدود وحمطات الضخ والري واستكمال السدود املقامة جزئياً 	 

والبدء يف بناء سدود جديدة وحتلية املياه املاحلة من خالل مشاريع خاصة لالستفادة من مياه 
شط العرب والبحريات األخرى وميكن أن يتم ذلك ابلشراكة مع القطاع اخلاص من خالل 
تعزيز دوره كشريك يف عملية البناء مع احلرص على عدم استهالك خزين املياه اجلوفية الذي يعد 
اندرا واسرتاتيجيا، والبحث عن بدائل أخرى مثل استثمار مياه األمطار خالل فصل الشتاء من 
خالل اقامة سدود حتويلية جديدة ذات سعة كافية، مع اللجوء إىل بناء خزاانت كبرية داخل 
املدن، كما تفعل بعض الدول إبلزام كل بناية جديدة أبن يكون جزء اساس من البناية حتت 
االرض يستخدم كخزان للمياه، وأن ترتبط هذه اخلزاانت بقنوات ببعضها وصوال إىل خزاانت 

رئيسة تقوم إبعادة تدوير املياه واستخدامها يف فصل الصيف.
مراجعة وتعديل التشريعات والقواني املنظمة لقطاع املياه يف العراق والعمل على تشريع قواني 	 

تعاجل مشاكل النزاعات القبلية واملناطقية على املياه ومشاكل التعدي على حصص األراضي 
الزراعية من املياه، والعمل على استحداث سياسة ترشيد استخدام املياه والرتكيز على احلمالت 
خاصة  شرطة  مديرية  استحداث  وميكن  املياه،  استخدام  ترشيد  ثقافة  ترسخ  اليت  اإلعالمية 

بنزاعات املياه وتعمل ابلتعاون مع وزارة الزراعة واملوارد املائية ملراقبة عدالة التوزيع.
وزارة 	  مع  التنسيق  على  تعمل  العراق  يف  املائية  ابملوارد  خاصة  دراسات  مراكز  استحداث 

امللف  إبدارة  اخلاصة  والتقارير  والسياسات  ابملقرتحات  امدادها  أجل  من  املائية  املوارد 
مبد  يقوم  معلومايت  مركز  ابستحداث  الوزارة  قيام  ذلك  مقابل  يف  العراق  يف  املائي 
والدراسات. البحوث  اعداد  يف  تساعدهم  اليت  الدقيقة  واملعلومات  ابلبياانت   الباحثي 
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الدولتي أراضي زراعية يف  يتم مبوجبها منح  ايران وتركيا،  اتفاقيات استثمار زراعي مع  عقد 
العراق الستثمارها وزراعتها، مع ضمان اطالق احلصص املائية لري هذه األراضي من تركيا 
وايران مبعزل عن حصص العراق املائية، واشرتاط عمل املزارعي العراقيي فيها، مع حتصيل نسبة 

الضرائب املعروفة يف الزراعة.


