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تُعد قضااي اجملاري املائية الدولية من أكثر القضااي الساخنة اليت تشهدها الساحة الدولية، 
الواقعة يف منطقة  أبرزها اخلالفات على األهنار  املنبع واملصب، ولعل  بسبب اخلالفات بي دول 
الشرق األوسط بنحو عام1*، واألهنار موضوع البحث بشكل خاص، إذ يشهد ملف املوارد املائية 
له،  اجملاورة  الدول  الفرات يف  منابع هنر  لوقوع  البعد اخلارجي،  الكثري من األزمات ذات  العراقية 
ووقوع اغلب منابع هنر دجلة خارجه، فضاًل عن كون العراق هو املصب األخري للنهرين، وما األزمة 
األخرية اليت شهدها هنرا دجلة والفرات خالل األشهر القليلة املاضية إال نتاج لتأثري البعد اخلارجي 
تؤثر بنحو مباشر  اليت  املتبعة يف دول اجلوار،  املائية  السياسات  العراقية؛ جراء  املائية  املوارد  على 
على السياسات املائية العراقية، وتدفع صانعي تلك السياسات لرسم سياساهتم وفقاً ملا ميليه عليهم 
البعد اخلارجي، يف ظل إجناز تركيا ملشاريعها اليت جعلتها تتحكم يف إيراد املياه الواصلة إىل العراق، 
والسيما مياه الفرات، فضاًل عن حتويل إيران ألغلب روافد هنر دجلة اىل داخل اراضيها، مايلزم هذه 

الورقة وضع أهم املشكالت مع الدولتي حتت دائرة الضوء وفقا لاليت:
أواًل: املشكالت املائية مع تركيا

العراقية-الرتكية  العالقات  العشرين، مرت  القرن  الثاين من  العقد  الدولتي يف  منذ أتسيس 
يف جمال املياه مبراحل شائكة، فاملخاوف العراقية من سيطرة دول اجلوار على حقوقه املائية مل تكن 
وليدة السني األخرية، إذ انتبه صانع القرار هلذه املشكالت منذ العهد امللكي، وسارع املفاوضون 
العراقيون للتفاهم مع تركيا؛ من أجل ضمان احلقوق املكتسبة للعراق يف هنري دجلة والفرات اليت 
أوشكت على االفول خالل العقود الثالثة األخرية؛ وبغية اإلحاطة ابملشكلة من أبعادها كافة سنتبع 

التقسيمات اآلتية:

1*. السيما و إن هذه األهنار تقع يف أكثر املناطق توتراً يف العامل، كما أهنا من املناطق املهمة عاملياً ملاحتتويه من مكامن غزيرة للطاقة 
االحفورية ، فضاًل عن كوهنا ضمن ذات الرقعة اجلغرافية ألهم املمرات املائية التجارية العاملية

أزمة المياه في العراق.. رؤية لحل المشكالت 
بين الدول المتشاطئة

د. حسن عادل *
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األهنار املشرتكة واالتفاقات القانونية : يشرتك العراق مع تركيا بنهري دجلة والفرات، اللذين . 1
ينبعان من أعايل هضبة األانضول، ويصبان يف شط العرب، وصواًل إىل اخلليج العريب، ويشكل 
مستوايت  إىل  ويتفرع  يتشعب  الذي  العراقية-الرتكية،  العالقات  يف  اخلالف  حجر  النهران 
وجوانب متعددة من وجهة النظر العراقية، فما بي قانوين وسياسي وفين واقتصادي، جيد العراق 
إن حقوقه تُنتهك، وال ترعى احتياجاته املائية عند رسم السياسات املائية الرتكية، السيما تلك 
املتعلقة إبقامة املشاريع على دجلة والفرات. ويزخر اجلانب القانوين يف جمال املياه ابلكثري من 
االتفاقيات واملعاهدات، إال إن تركيا دائماً ما متاطل يف مواقفها الرافضة لتقاسم املياه مع العراق، 
لوزان  1920، معاهدة  الفرنسي  الربيطاين/  )االتفاق  اجلانبي  املعقودة بي  االتفاقيات  ومن 
1923، اتفاقية الصداقة وحسن اجلوار لعام 1946، برتوكول التعاون االقتصادي والفين بي 
 ،1980 وتركيا  العراق  بي  والفين  االقتصادي  التعاون  برتوكول   ،1971 عام  وتركيا  العراق 

ومذكرة عام 2009(.
إذ تستند السياسة املائية العراقية من الوجهة القانونية، إىل القواعد واألحكام اخلاصة، بتنظيم 
استخدام مياه هنري دجلة والفرات، مبوجب االتفاقيات املذكورة آنفاً، ويدعو العراق دائماً، لاللتزام 
القانونية  القواعد واملبادئ  النهرين، وفق خمتلف  بتلك االتفاقيات، فضاًل عن أتكيده على دولية 
الدولية، اليت تنظم عملية تقاسم احلصص بي تلك الدول)2(، واليت يرتتب عليها إن تكون السيادة 
على مياههما مشرتكة ، وأن أتكيد تركيا على إن مياه النهرين مها مياه عابرة للحدود، وعدم اعرتافها 
الرؤية  العراق  يرفض  مبياههما)3(، كما  التصرف  يف  مطلقاً  لنفسها حقاً  تبيح  النهرين، ال  بدولية 
الرتكية القائمة على إن هنري دجلة والفرات مها هنر واحد، وإن تركيا مستعدة ملناقشة مسألة مياه 
النهرين من خالل منهج متكامل يشمل مجيع أبعاد املشكالت، ويصر املفاوضي العراقيي على 
حقيقة إن النهرين منفصلي، ولكل منهما ظروفه اخلاصة)4(، والمسا أن الواثئق املوقعة بي البلدين 
املتشاطئة  الدول  يدعو  العراق  أن  )1980()5(، فضاًل عن  برتوكول عام  إىل ذلك، ومنها  تشري 

اخلارجية، جملة كلية  االقتصادية  العالقات  وإدارة  العراقية  املائية  السياسة  مفاهيم  العراقي بي  املائي  األمن  2.سعد جاسم حممد، 
املأمون، العدد 32، قسم اجلغرافية، كلية املأمون اجلامعة، 2018، ص106.

3.كامران رسول سعيد، االتفاقيات الدولية بي العراق وتركيا بعد احلرب العاملية األوىل إىل هناية عام 1980 )دراسة حتليلية(، 
منشورات مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، مؤسسة محدي للطباعة والنشر، ط بال، السليمانية، 2012، ص139.

4. إمساعيل داود، مصدر سبق ذكره، ص21.
5.امحد نوري النعيمي، العالقات العراقية/الرتكية يف جمال املياه، جملة العلوم السياسية، العدد 40، كلية العلوم السياسية، جامعة 

بغداد، 2010، ص40.
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دوماً، إىل االلتزام ابلقواعد اليت تتطلبها مستلزمات احلفاظ على البيئة، وما يتبع ذلك من وجوب 
اختاذ إجراءات ملنع ومكافحة تلوث مياه هنري دجلة والفرات، جراء املشاريع االروائية واملخلفات 

األخرى)6(.
ميكن القول: إن تركيا تعمدت وألكثر من ثالث عقود مضت، وخصوصاً بعد عام )1990(، 
وما رافقه من تراجع لدور العراق اإلقليمي، واهنيار مؤسسات الدولة العراقية بعد عام )2003(، 
بعدم التوقيع على أي اتفاق يضمن حصة اثبتة للعراق من مياه هنري دجلة والفرات، فضاًل عن 
صيانة اجملرى املائي وسالمته من التلوث، مبا يضمن إمداد العراق مبياه صاحلة لالستخدامات كافة، 
كل ذلك أييت يف ظل عدم توقيعها على )اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض 
غري املالحية لعام 1997( اليت أقرهتا األمم املتحدة، ورفضها املطلق ملوضوع دولية النهرين، كوهنما 
من وجهة نظرها هنرين تركيي عابرين للحدود، وهو ما أدى إىل ما نشهده اليوم من مالمح أزمة 

هتدد جبفاف النهرين داخل األراضي العراقية.
املشاريع املائية الرتكية وأتثرياهتا على العراق: أقامت تركيا العديد من املنشآت املائية على . 2

إذ  العراق،  على  بيئية كبرية  أضرار  إىل حدوث  ويؤدي  أدى  ما  وهو  والفرات،  دجلة  هنري 
سنتناول يف هذه الفقرة أهم تلك املشاريع، وكيف آثرت على العراق.

مشاريع املياه الرتكية على هنر الفرات: يبلغ عدد تلك املشاريع )8( مشاريع للري، وإنتاج . 1
الطاقة الكهرابئية)7(، ضمن مشروع الــ )GAP( وما قبلُه، بسعة خزن تتجاوز )90( مليار 
م3، هتدف الرواء مساحات من األراضي الزراعية يف جنوب وجنوب شرق تركيا، فضاًل عن 
إنتاج الطاقة الكهرومائية، ولعل اهم تلك املشاريع هي )سد كيبان، سد قره قااي، سد أاتتورك(.

6. حممود ذايب األمحد، العراق واملشاريع املائية الرتكية، يف جمموعة مؤلفي، األمن املائي العريب، أعمال املؤمتر الدويل الثامن ملركز 
الدراسات العريب/األوريب، دار بالل، ط بال، بريوت، 2000، ص273.

7. وليد رضوان، مشكلة املياه بي سوراي وتركيا، مصدر سبق ذكره، ص82.

)Guneydogu Anadolu Projesi( للمشروع  الرتكية  التسمية  اختصار  وهو   )GAP( الـــ  مشروع   )*( 
مشروع جنوب شرق األانضول، بدأت تركيا إبنشائه يف بداية مثانينات القرن املاضي، وهو مشروع ضخم متعدد اجلوانب واألغراض، 
يقام على هنري الفرات ودجلة يتضمن إقامة )21( سد، منها )17( على هنر الفرات، و )4( على هنر دجلة، و )17( حمطة 
يُنظر وصال  واالتصاالت وغريه،  واملواصالت  والصناعة  الزراعة  قطاعات  متنوعة يف  أخرى  الكهرابئية ومشروعات  الطاقة  لتوليد 
العزاوي، القضية الكردية يف تركيا حىت عام 1993، سلسلة دراسات إسرتاتيجية، العدد 36، مركز الدراسات الدولية، جامعة 

بغداد، 2005، ص124.
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يبلغ عدد تلك املشاريع )6( مشاريع للري، وإنتاج . 2 مشاريع املياه الرتكية على هنر دجلة: 
ابطمان/ مشروع  ابطمان،  مشروع  دجلة/قره كيزي،  )مشروع  وأمهها  الكهرومائية،  الطاقة 

اخطر  من  يعد  الذي  اليسو  مشروع  عن  فضاًل  جزره(،  مشروع  مشروع كارزان،  سليفان، 
املشاريع الرتكية على العراق، لكونه من املشاريع الضخمة، آذ سيعمل على ختفيض منسوب 
النهر من )20( مليار م3 إىل )9( مليار م3)8(. بسعة خزن  )11,40( مليار م3، فيما تولد 
حمطته الكهرومائية طاقة تقدر بــ )1200( ميغاواط)9(، فضاًل عن إرواء أراضي زراعية، وتغذية 

األحواض اجلوفية يف املنطقة املقام فيها)10(.
نتيجًة لتعدد تلك املشاريع ما بي إروائية ومنتجة للطاقة الكهرومائية وما ختلفه من خملفات 
تؤثر على البيئة واألراضي الزراعية يف دولة اسفل النهر )العراق(؛ لذلك ميكن إجياز أهم اآلاثر الناجتة 

عن إقامتها مبا أييت:
تردي نوعية مياه النهرين )دجلة، الفرات( يف األجزاء السفلى من جمرييهما؛ بسبب مياه الصرف . 1

الناجتة عن مشاريع الري املقامة يف دول أعلى النهر، واألمسدة واألمالح الكيمياوية يف املياه 
املستخدمة، فضاًل عن ظاهرة التصحر اليت قللت من مساحة األراضي املزروعة، العتمادها 
العراقية- الفرات عند احلدود  امللوحة يف مياه  إذ تصل نسب  على مياه دجلة والفرات)11(، 

لالستخدام  صاحلة  غري  النهر  مياه  تصبح  إن  املتوقع  ومن  ملغ/لرت،   )1000( إىل  السورية 
خالل العقود القادمة، إذ مل يتم السيطرة على مياه الصرف، وحبسب )وزارة املوارد املائية(، فإن 
مياه الفرات احلالية غري صاحلة لالستخدام، يف بعض أوقات السنة، والسيما يف احملافظات 

8. حامد عبيد حداد، دور تركيا يف أزمة املياه يف الشرق األوسط )العراق أمنوذجاً(، مصدر سبق ذكره، ص68.
العراق  مركز   ،13 العدد  العراقي،  املستقبل  جملة  الرتكي،  اليسو  سد  إنشاء  على  املستقبلية  االنعكاسات  السعيدي،  أسامة   .9

لألحباث، بغداد، 2008، ص9.
10. ميادة عبد الكاظم احلجامي، موقف القانون الدويل من سد اليسو الرتكي، جملة املستقبل العراقي، العدد 13، مركز العراق 

لألحباث، بغداد، 2008، ص26.
11 )*(. التصحر: عرفه مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد يف ريو دي جانيور عام )1992( أبنه عبارة عن تدهور 
سطح األرض جزئياً أو كلياً، وينشأ يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة وشبه الرطبة بفعل بعض األنشطة البشرية وأتثري التغريات املناخية، 
يُنظر سوسن صبيح محدان، اثر التصحر يف تدهور البيئة املائية احلياتية يف جنوب العراق، جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية، 

العدد 35، مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية، اجلامعة املستنصرية، 2011، ص134.

للنشر والتوزيع، ط3،  املطبوعات  الشرق األوسط... دراسة جيوبوليتيكية/قضااي األرض والنفط واملياه، شركة  )*( معي حداد، 
بريوت، 2002، ص159.
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اجلنوبية)12(. 
اخنفاض رقعة األراضي الزراعية، وزايدة مناطق اجلفاف، مما سيؤدي هلجرة املزارعي، وهو ما . 2

ينتج عنه الكثري من اآلاثر السلبية اجتماعيا واقتصاداي)13(، فمن املتوقع إن يؤدي تشغيل السد 
لفقدان العراق لــ )%40( من أراضيه الزراعية.

الطاقة . 3 منظومات  يف  العمل  توقف  اىل  والفرات  دجلة  يف  املياه  مناسيب  اخنفاض  سيؤدي 
الكهرومائية، وازدايد مشاكل تشغيل هذه املنظومات، وهذا بدوره سوف يؤثر سلباً ابلنسبة 

لبقية املشاريع الصناعية واإلنتاجية اليت تعتمد على هذه الطاقة)14(.
لذلك فقد اقرتح العراق عام )2009( على تركيا إضافة بندين التفاق الشراكة بينهما، يتعلق . 4

األول بتقاسم احلصص املائية بي الدول اليت يعربها هنري دجلة والفرات، آما البند الثاين فيتعلق 
مبجاالت التعاون وتفعيل فرص االستثمار، وتبادل اخلربات يف القطاع الزراعي، وتنمية الثروة 

احليوانية)15(.
تسعى تركيا من خالل تلك املشاريع لتحقيق بعض املكاسب السياسية واالقتصادية، املبنية 
على االحتياجات الفعلية للمياه يف العراق، إذ يؤدي اجلانب السياسي واالقتصادي دوراً كبرياً يف 
التوجهات املائية الرتكية جتاه العراق، الذي ميثل دولة اجملرى األسفل لنهري دجلة والفرات، وتتمثل 

املكاسب اليت تريد تركيا حتقيقها من سياستها املائية جتاه العراق ابآليت:
تلويح تركيا ابستخدام املياه كورقة ضغط يف حال حدوث نزاع مسلح مع العراق، من خالل . 1

أطالق تصاريف تفوق استيعاب أحواض اخلزن العراقية)16(، أو ابلعكس إن تقوم حبجب املياه 
12.جون مارتن تروندالن، املياه والسالم من اجل الناس... حلول ممكنة للنزاعات املائية يف الشرق األوسط، مطبوعات اليونسكو، 

ترمجة جمدي حنفي وجوزيف أبو جنم، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ط3، فرنسا، 2008، ص163.
13.وليد عبد احلميد صاحل، االنعكاسات السلبية للمشاريع الرتكية الستثمار مياه حوضي دجلة والفرات على العراق، يف جمموعة 
مؤلفي، األمن املائي العريب، أعمال املؤمتر الدويل الثامن ملركز الدراسات العربي/األوربي، دار بالل، ط بال، بيروت، 2000، 

ص288.
14.عالء جبار امحد وخضري إبراهيم سلمان، السياسات املائية الرتكية– السورية وأتثريها على الواقع املائي يف العراق، اجمللة السياسية 

والدولية، العدد 18، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2011، ص365.
15. حممد علي موسى املعموري واثئر حممود رشيد العاين، األبعاد االقتصادية لسرتاتيجية إدارة املياه يف ضوء حتدايت أزمة املياه 
العربية  للدراسات  املستنصرية  31، مركز  العدد  العربية والدولية،  للدراسات  املستنصرية  العراقي، جملة  االقتصاد  وانعكاساهتا على 

والدولية، اجلامعة املستنصرية، 2010، ص47.
16.حامد عبيد حداد، دور تركيا يف أزمة املياه يف الشرق األوسط )العراق أمنوذجاً(، مصدر سبق ذكره، ص72.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

عنه، من خالل حتويلها إىل سدودها الكبرية والكثرية)17(.
تطمح تركيا لتحقيق تنمية بشرية وصناعية وزراعية، بدف التغلب على مشكالت فقرها من . 2

انحية املوارد الطبيعية )النفط، الغاز(، واستثمار هذه التنمية ملقايضتها ابلنفط)18(، فتصرحيات 
املسؤولي األتراك تربط بي املياه والنفط بشكل مباشر وغري مباشر، آذ أشار رئيس وزراء تركيا 
األسبق )سليمان دميرييل( إىل )أن سوراي والعراق ال ميكنهما إن تدعيا حقاً يف األهنار الرتكية، 
أكثر مما تستطيع أنقرة إن تدعي حقاً يف نفطهما، أهنا مسألة سيادة. حنن منلك احلق يف إن 
إليهما. حنن ال نزعم إن لنا حصة يف  النفط عائدة  نفعل ما نشاء. منابع املاء تركية، منابع 
الرئيس  الرتكية()19(، آما  املائية  املوارد  املطالبة حبصة من  النفطية، ومها ال تستطيعان  ثرواهتما 
األسبق )اوزال( فقد صرح يف )6 مايس 1991( قائاًل )أبن العراق إذا مل يصدر النفط عرب 

تركيا، فأنه لن يكون هنالك ماء للعراق()20(.
فتح منافذ للشركات الرتكية، للدخول للشرق األوسط، لتسويق خربهتا يف جمال ري واستصالح . 3

األراضي الزراعية، وتنفيذ مشاريع زراعية يف تلك البلدان)21(.
أخرياً ميكن القول: إن الرغبة الرتكية يف ممارسة دور إقليمي اكرب، وإدارة بوصلة سياساهتا 
اخلارجية ابجتاه املشرق العريب، بعد تراجع فرص انضمامها إىل االحتاد األورويب، جعلها تناور من 
مياه هنري دجلة والفرات، اليت تعد الشراين الرئيس للعراق، كورقة راحبة تستخدمها للضغط عليه، 

من أجل احلصول على مكاسب سياسية واقتصادية.

17. رشيد سعدون حممد ووسام وهيب مهدي، السياسة املائية الرتكية وأتثريها على الوارد املائي العراقي، جملة اآلداب، العدد 125، 
كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2018، ص297.

18. ابهتال حممد رضا داود، مشكلة املياه يف العراق يف ضوء املشاريع املائية الرتكية، جملة دراسات دولية، العدد 69، مركز 
الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 2017، ص95.

19. هاينتس كرامر، تركيا املتغرية تبحث عن ثوب جديد، ترمجة فاضل جتكر، مكتبة العبيكان، ط1، الرايض، 2001، ص242.
20. حممد صربي إبراهيم، اإلدراك الرباغمايت لطبيعة مشكلة املياه يف العراق... الوصف واحللول ألهم األبعاد، جملة النهرين، العدد 

5، مركز النهرين للدراسات اإلسرتاتيجية، بغداد، 2018 ، ص210.
21.حامد عبيد حداد، دور تركيا يف أزمة املياه يف الشرق األوسط )العراق أمنوذجاً(، مصدر سبق ذكره، ص72.
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اثنياً: املشكالت املائية مع إيران
مرت العالقات العراقية-اإليرانية، منذ أتسيس الدولة العراقية احلديثة عام )1921(، ابلكثري 
من املشكالت واألزمات، اليت وصلت إىل حد نشوب احلرب بي البلدين عام )1980(، ومن 
أمهها مشكالت األهنار اليت تنبع من إيران وتصب يف العراق، فضاًل عن مشكلة شط العرب اليت 

مل يتوصل فيها البلدان إىل حل حىت وقتنا احلاضر.
األهنار املشرتكة واملشاريع املائية اإليرانية املقامة عليها:. 1

متثل املوارد املائية القادمة إىل العراق من ايران حوايل )35 %( من معدل إيراداته السنوية 
البالغة اترخييا حبدود )70( مليار مرت مكعب، وميكن تصنيفها، بغرض التبسيط، اىل أربع فئات 

كما يلي)22(:
الفئة األوىل متثل منابع األهنار الكربى وروافدها يف املرتفعات اإليرانية إىل الشرق من حدود 	 

العراق الوطنية، وابألخص هنر الزاب األسفل، الذي يغذي سد دوكان ويصب بنهر دجلة إىل 
الشمال من مدينة بيجي، وهنر دايىل الذي يغذي سدَّي دربندخان ومحرين ويصب يف دجلة 

إىل اجلنوب من بغداد.
مدينة 	  جنوب  واسط  حمافظة  يف  والسيما  املومسية،  السيول  وجماري  األهنار  هي  الثانية  الفئة 

الكوت بي مدينيت شيخ سعد وعلي الغريب، ويف حمافظة ميسان وأشهرها هنرا الطيب ودويريج.
الفئة الثالثة تتمثل مبياه النهرين الكبريين ومها هنر الكرخة وهنر كارون، حيث يصب األول يف 	 

هور احلويزة جنوب شرق مدينة العمارة، والذي يغذي بدوره هنر دجلة مشال القرنة عن طريق 
هنر الكّسارة، وشط العرب جنوب القرنة عن طريق هنر السويب، أما هنر كارون فيصب يف شط 

العرب حوايل )30( كم جنوب مدينة البصرة.
والفئة الرابعة هي مياه شط العرب اليت تتكون من مياه األهنار األربعة الكربى دجلة والفرات 	 

والكرخة والكارون، واليت تتأثر بظاهرة املد واجلزر الطبيعية ومتتزج وفقها مبياه البحر اليت تتسبب 
برفع مناسيب املياه يف الشط او خفضها تبعاً لتلك الظاهرة األزلية.

22.  حسن اجلنايب ، ملف املياه املشرتكة بي العراق وإيران ، مقالة منشورة على موقع DW على الرابط
1AkO9/p/com.dw.p//:https 

https://p.dw.com/p/1AkO9
https://p.dw.com/p/1AkO9


10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ويعود أول ظهور ملشكالت األهنار بي البلدين خلمسينيات القرن املاضي، عندما قامت 
إيران بتحويل جمرى عدد من روافد هنر دجلة لداخل أراضيها)23(، وإنشاء عدد من السدود حلجز 
املياه عن العراق، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدويل، اليت تنص على عدم جواز حتويل مياه 
جمرى مائي يف دول املنبع واجملرى، بسبب أضراره بسكان دولة املصب)24(، وأهم هذه األهنار )الزاب 

الصغري، الوند، كنكري، قره تو، الكارون، الكرخة، شط العرب(.
االتفاقيات الثنائية: عقد العراق وإيران عدد من االتفاقيات اليت تنظم العالقة بينهما يف جمال . 2

املياه، وتلك االتفاقيات هي )اتفاقية شط العرب عام 1913، اتفاقية عام 1937 لرتسيم 
احلدود بي العراق وإيران، اتفاقية اجلزائر عام 1975 بي العراق وإيران(.

تباينت املواقف العراقية واإليرانية بعد عام )2003( جتاه سراين االتفاقية، إذ صرح رئيس 
جملس الرائسة )جالل الطالباين( لوكالة رويرتز بتاريخ )18/1/2007( أبن هذه االتفاقية الغية، 
إال أن مكتب الرائسة سرعان ما تدارك األمر، إذ نشر بياانً جاء فيه )إن اتفاقية اجلزائر قائمة، 
وليست ملغية، وال جيوز لطرف واحد أن يلغيها، وان هذه حقيقة يعرفها فخامة الرئيس، ومل يقصد 
قائاًل  إيران( متسك بالده ابالتفاقية  إلغاء االتفاقية()25(، فيما أعلن )وزير خارجية  العابر  بتعليقه 
)أبن االتفاقيات بي الدول، ال تتعلق حبكم حيل دون آخر(، متناسياً إن بالده ألغت الكثري من 

اتفاقيات الشاه)26(.
التأثريات السلبية ملشاريع املياه اإليرانية على العراق: إن إقامة املشاريع اإليرانية على جماري . 3

األهنار املشرتكة، أحلق خسائر فادحة ابلعراق، واليت متثلت ابآليت:  
الرتكيز العايل لألمالح الواردة من إيران، تسبب آباثر على مشاريع الري احلديثة، فضاًل عن أن . 1

نقص الوارد املائي لشط العرب، تسبب يف اختالف العالمات احلدودية؛ مما زاد مساحة املياه 
اإلقليمية اإليرانية فيه، وهو ما أدى للتأثري سلباً على املوانئ العراقية، وتسبب نقص اإليرادات 

23. صاحب الربيعي، األهنار الدولية يف الوطن العريب، مصدر سبق ذكره، ص49.
24.جعفر طالب امحد وحنان جميد علي، السياسات املائية لدول اجلوار وانعكاساهتا على األزمة املائية العراقية )دراسة اقتصادية(، 

جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 18، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، 2015، ص109.
25.العراق: اتفاقية اجلزائر بشأن احلدود مع إيران ما زالت قائمة، وكالة رويرتز، يُنظر شبكة املعلومات الدولية:

https://ara.reuters.com/article/newsOne/idARAOLR75236620071227
26.منعم صاحي العمار، اتفاقية اجلزائر عام 1975 والشراكة اإلسرتاتيجية بي العراق والوالايت املتحدة )قراءة يف حتميات التالزم 

والتغري(، جملة قضااي سياسية، اجمللد 17، العدد 1، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2009، ص13.

https://ara.reuters.com/article/newsOne/idARAOLR75236620071227
https://ara.reuters.com/article/newsOne/idARAOLR75236620071227
https://ara.reuters.com/article/newsOne/idARAOLR75236620071227
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أبضرار بيئية يف الشط)27(.
ترى إيران يف مشاريعها أمهية اقتصادية وبيئية، والسيما أهنا تقع يف املناطق اجلافة، متجاهلًة . 2

أضرارها على العراق، خصوصاً يف منطقة االهوار)28(، وازدايد نسبة العواصف الرملية، بسبب 
جفاف بعض املناطق يف أهوار ميسان)29(.

حتمل العراق كلف أنشاء مشاريع لنقل املياه إىل بعض املناطق احلدودية لري مزارعها، وهو ما . 3
يؤدي إىل عرقلة التوسع يف استثمار األراضي الزراعية)30(.

 ،)1990( عام  للكويت  احتالله  بعد  العراق  هلا  تعرض  اليت  األحداث  إن  القول:  ميكن  أخرياً 
والرتاجع الذي أصاب مؤسسات الدولة، وفقدان العراق لوزنه اإلقليمي والدويل، فضاًل عن االحتالل 
األمريكي عام )2003(، وما تاله من أحداث أمنية، استدعت طلب العراق من دول العامل كافة 
مساعدته على حلها، وما يتطلبه ذلك من عدم أاثرة للخالفات، وفتح امللفات الشائكة مع دول 
اجلوار، أسهم يف عدم االلتزام ابتفاقيات تقاسم مياه األهنار املشرتكة، بل وحتويل جماريها، ودفع مياه 
املبازل اإليرانية إىل داخل األراضي العراقية، وهو ما أدى ويؤدي إىل خروج األراضي املعتمدة على 
مياه تلك األهنار من خط اخلدمة الزراعية، فضاًل عن التأثريات البيئية املتالحقة اليت تعصف ابلعراق 

من جهة حدوده مع إيران بسبب تلك السياسات.
اثلثاً: األزمة احلالية

وعوامل  أسباب  عدة  من  والفرات  دجلة  هنري  يشهدها  اليت  احلالية  األزمة  تنطلق 
املنبع دوليت  من  مع كل  املشرتكة  العراقية  العالقات  تشهدها  وعسكرية  واقتصادية   سياسية 

)تركيا، إيران(، وميكن إمجال تلك االسباب والعوامل ابآليت:
األسباب السياسية: تنطلق احملددات السياسية يف السياسة املائية الرتكية واإليرانية جتاه العراق . 1

للبلدين أعاله،  مع مدى توافق احلكومات املتعاقبة بعد عام 2003 مع السياسة اخلارجية 
فضاًل عن تطابق السياسة احلكومية العراقية مع مصاحل البلدين داخل العراق، إذ تنظر االدارة 

27.سلمان مشران عذاب العيساوي، مصدر سبق ذكره، ص199.
28. حممود أديب فتاح اغا الكاكئي، مصدر سبق ذكره، ص138.

29.عليان حممود عليان، مصدر سبق ذكره، ص116.
30.سليمان عبد هللا إمساعيل، مصدر سبق ذكره، ص123.
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االيرانية للحكومة احلالية من موقع الشك والريب خصوصاً مع توجهات رئيس الوزراء احلايل 
مصطفى الكاظمي بفتح وتفعيل افاق العالقات العراقية مع الدول العربية ودول اجلوار والسيما 
اململكة العربية السعودية واجلهود املبذولة من احلكومة العراقية لتطوير وانضاج بعض املشاريع 
االقتصادية العربية املشرتكة ومنها مشروع املشرق اجلديد ابالتفاق مع )اململكة االردنية اهلامشية، 
مجهورية مصر العربية( وما حتققه هذه املشاريع من فوائد سياسية واقتصادية للعراق تدفعه لتقليل 
اعتماده على اجلمهورية االسالمية يف دعم العملية السياسية وما يتطلبه هذا الدعم من تقدمي 
احلايل  الوزراء  رئيس  وإن سياسة  العراق،  من جانب  واالقتصادية  السياسية  التنازالت  بعض 
الرامية لتخفيف حدة التوتر بي الوالايت املتحدة وحلفاءها يف املنطقة من جهة واجلمهورية 
االسالمية االيرانية من جهة أخرى وحتديداً يف موضوع استهداف التواجد األمريكي يف العراق 
كلها اسباب مباشرة او غري مباشرة قد تندرج يف اطار صياغة اجلمهورية االسالمية االيرانية 
التواجد  بي  املرشد يف وقت سابق  احد مستشاري  فقد ربط  العراق،  املائية جتاه  لسياستها 
االجنيب يف العراق ومسألة حل مشكالت االهنار املشرتكة بي البلدين، وهذا ما الحظناه يف 
االزمة االخرية حيث قامت ايران بتقليل نسبة املياه املتجهة اىل هنر دجلة من روافده اليت تنبع 

من االراضي االيرانية.
األسباب االقتصادية: ترتبط قضية االطالقات املائية من قبل دوليت املنبع ابجتاه العراق جبملة . 2

من املسائل االقتصادية ولعل أمهها إيقاف احلكومة العراقية لعمليات استرياد بعض السلع واملواد 
الغذائية الرتكية واإليرانية خالل السنتي املاضيتي وما سببه هذا اإليقاف من خسائر للتجار 
احلكومة  لثين  وااليرانية  الرتكية  الدبلوماسية  البعثات  وحماولة  الدولتي كلتيهما  يف  واملزارعي 
العراقية عن قراراها هذا، إذ إن الدولتي والسيما تركيا ترى أنه ال جيب على العراق أن يزرع 
أراضيه، بل جيب أن يستورد املنتجات املزروعة يف أراضيها، فضاًل عن منتجات الثروة احليوانية، 
إذ كانت تركيا تصدر حنو )400( ألف طن من حلوم الدواجن سنوايً، وحنو مليار بيضة إىل 
العراق بتكلفة تتجاوز )400( مليون دوالر، وينطبق الشيء ونفسه على إيران، اليت كانت 
تصدر جمموعة من احملاصيل الزراعية اىل العراق، لذلك فقد اعتمدت طهران وأنقرة على هتريب 
مجيع املواد املمنوع استريادها عرب منافذ إقليم كردستان العراق، الذي ال يلتزم بتعليمات بغداد 

يف هذا امللف.
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االسباب العسكرية: ما تزال تركيا مستمرة بعملياهتا العسكرية داخل األراضي العراقية ملالحقة . 3
عناصر حزب العمال الكردستاين الرتكي املعارض )PKK( غري عابئة ابالعرتاضات العراقية 
على تلك العمليات، فضاًل عن انشائها للقواعد العسكرية داخل االراضي العراقية، رغم أتكيد 
الطرفي يف كل مناسبة على ضرورة التنسيق املشرتك يف امللفات العالقة بي البلدين ومنها ملف 
الـــ )PKK(، اال ان تركيا ترى ان العراق مل يف ابلتزاماته بذا الصدد والسيما يف ظل تعثر 
عناصر حزب  عليه  يسيطر  الذي  قضاء سنجار  اتفاق  وبغداد خبصوص  اربيل  اتفاق  تنفيذ 
العمال، وما زايرة وزير الدفاع الرتكي لقوات بالده داخل االراضي العراقية دون التنسيق مع 
السلطات العراقية اال دليل على عدم اطمئنان االتراك لوعود احلكومة العراقية يف هذا اجلانب.

وليس بعيداً عن ذلك ترى هذه الورقة ان تقليل ايرادات هنر الفرات ابجتاه االراضي العراقية 
تندرج يف اطار رغبة تركيا بدفع العراق الختاذ اجراءات اكثر جدية فيما يتعلق بذا امللف، فضاًل عن 
صرف انظار الرأي العام الرمسي والشعيب العراقي عن زايرة وزير الدفاع الرتكي لقواعد بالده العسكرية 
داخل العراق وما سببته هذه الزايرة من حتشيد رمسي وشعيب يف العراق ضد تركيا، ومنها مواقف 
بعض النواب املطالبة ابختاذ اجراءات رمسية عراقية ضد تركيا تشمل اجلوانب السياسية واالقتصادية. 

خامتة:
تُعد مشكالت املياه بي العراق ودول املنبع من مهددات االمن والسلم اإلقليمي والدويل، 
مبا هلذه املسألة من تداعيات وإقتصادية وإجتماعية وسياسية خطرية، قد جتعل من األمن اهلش يف 
أهم املمرات املائية ومناطق الطاقة العاملية، عرضة خلطر االنزالق ابلنزاعات والصراعات العسكرية، 
املنبع ابحرتام احلقوق  لدول  الدولية،  األهنار  املعقودة بشأن  العديدة  املعاهدات واالتفاقيات  رغم 
التأرخيية واملكتسبة لدول اجملرى األوسط، ودول املصب يف مياه النهر الدويل، وأتثري املشاريع املائية 
اليت تقيمها دول املنبع على الواقع املائي العراقي، فضاًل عن األدوار اليت متارسها قوى إقليمية ودولية 
ال ختدم املصلحة املائية للعراق، ومنها )الدور اإلسرائيلي( يف متويل ودعم مشاريع املياه الرتكية، عن 
طريق تقدمي اخلربات واملعوانت املالية لدعم مشروع )جنوب شرق األانضول GAP(، فضاًل عن 

الدعم األوريب هلذا املشروع لنصل إىل جمموعة من االستنتاجات اليت ميكن إجيازها اباليت:
يرتبط األمن املائي ابالستقرار السياسي للدولة، إذ إن أي تلكؤ يف إدارة املياه على املستوى . 1

اخلارجي، من شأنه أن يعرض هذا االستقرار للخطر.
إن عدم توقيع تركيا على )اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف األغراض غري املالحية . 2
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لعام 1997(، يتناغم مع رغبتها بعدم التوقيع على أي اتفاق يضمن حصة اثبتة للعراق من 
مياه هنري دجلة والفرات، فضاًل عن صيانة اجملرى املائي وسالمته من التلوث، مبا يضمن إمداد 

العراق مبياه صاحلة لإلستخدامات كافة.
إن عدم متتع تركيا مبوارد الطاقة الطبيعية اليت تشكل عصب التنمية يف تركيا، جعلها تستخدم . 3

ورقة املياه كورقة راحبة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من دولة املصب )العراق(، 
الذي يتمتع مبوارد طبيعية هائلة )النفط، الغاز(، وهذا ما يتجلى يف تصرحيات املسؤولي األتراك 

اخلاصة بضرورة مترير واردات طاقة خمفضة لرتكيا، مقابل السماح مبرور املياه ابجتاه العراق.
استناداً ملا سبق، ميكن القول إن اختاذ عدد من اإلجراءات على مستوى السياسة اخلارجية 
املرتبطة مبسألة املياه، من شأنه إن يكون جزءاً من إمكانية حل األزمة ابلطرق السلمية بي دول املنبع 

واجملرى واملصب، ولتحقيق االستدامة يف املوارد املائية العراقية توصي هذه الورقة اباليت : 
ضرورة اعتماد دبلوماسية مائية مبنية على اسرتاتيجيات واضحة وحمددة بتوقيتات زمنية معينة، . 1

لكل إجراء دبلوماسي يتخذه العراق جتاه دول املنبع، من اجل احملافظة على حقوقه يف مياه 
النهر الدويل وفقا للمرتسم ادانه :

العمل على عقد اتفاقية إطار اسرتاتيجي للعالقات بي العراق وإيران من جانب والعراق وتركيا . 2
مياه  العراق يف  فيها حقوق  مبا  بينهما كافة،  العالقة  املشكالت  من جانب آخر وتضمينها 
األهنار املشرتكة اليت جعلت منها املشاريع املائية اإليرانية والرتكية ذات مردودات سلبية على 

العراق.
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األردنية . 3 )اململكة  مع  با  املعمول  كتلك  لرتكيا،  النفط  أسعار  يف  تفضيلية  امتيازات  إعطاء 
اهلامشية(، من شأنه أن جيعل تركيا جتلس إىل طاولة احلوار واملفاوضات، مبا يسهم ابلتوصل 
التفاقات مكتوبة معها تؤمن االحتياجات املائية العراقية، ويف هذا اجلانب يرى الباحث أن 
عدم متسك العراق بفكرة احلصة الثابتة من مياه هنري دجلة والفرات، والتحول ابجتاه االتفاق 
مع تركيا بضرورة أن تكون اإلمدادات املائية إبجتاه العراق تكفي لسد حاجات االستخدامات 
املقرتحة  الكميات  األمد وحبسب  اىل طويلة  متوسطة  زمنية  اليت حتدد خالل مدة  املختلفة، 
من العراق، من شأنه أن يسهم يف احلفاظ على مستوى كاف من تلك اإلمدادات للجيل 
يُعد  وإن كان  النيل،  مياه  لتقاسم  املصري-السوداين  فاالتفاق  املستقبلية،  واألجيال  احلايل 
من االتفاقات اجليدة على مستوى استخدام مياه النهر الدويل، إال انه ينقل لنا صورة أخرى 
الحتياج مصر املتزايد من املياه، واليت ال تستطيع مواكبتها؛ بسبب ثبات حصتها يف مياه النيل، 
وهو ما ال جيب أن يقع فيه العراق، بسبب زايدة الطلب على املياه، نتيجة الزايدة السكانية 

املتوقعة خالل العقود املقبلة.
وأخرياً: ضرورة االستفادة من الرؤية الدولية يف حل االزمات طبقا اىل املرتسم االيت: . 4


