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ابسم  قرون  لعدة  يعرف  العراق  كان  خالله،  املتدفقة  العامل  أهنار  أشهر  من  اثني  بوقوع 
“اهلالل اخلصيب” للشرق األوسط، فحضاراته كانت غنية مبياه دجلة والفرات.

ولكن اآلن فإن درجات احلرارة املتصاعدة، واجلفاف املسهب، وسوء إدارة املياه، والسياسات 
املنقسمة، كانت كلها أسباابً يف هتديد الكارثة البيئية يف هذين النهرين والبالد.

وقال فابريس بالنش، وهو خبري إقليمي يف املياه من جامعة ليون، لصحيفة آسيا اتميز:   
“إن حالة املياه اآلن رهيبة حقاً، يف مجيع أحناء العراق”. “التلوث والنفاايت ونقص التدفق ونقص 

األمطار، كلها اآلن هلا أتثري”.

وقد أدى بناء السدود يف تركيا وإيران إىل خفض إمدادات املياه يف هذين النهرين احليوية 
وروافدمها، بينما سلمت أيضاً أنقرة وطهران قدراً كبرياً من الطاقة على جارهتماً العراقية.

ويف الوقت نفسه، فإن السيطرة على ما تبقى من املياه تغذي التوترات احمللية يف العراق، مع 
زايدة تركيز اجلماعات املسلحة على السدود واخلزاانت احمللية.

وقال إبراهيم املراشي، خبري العراق من جامعة جنوب كاليفورنيا، سان ماركوس، لصحيفة 
آسيا اتميز “يف املاضي كنا نعتقد أن الوالايت ستخوض حرابً على املياه”. “ولكن األمر اآلن 
يتعلق أكثر ابلصراع على املياه داخل البلدان، فالسوريون ضد السوريي، والعراقيون ضد العراقيي”.

ومع ذلك فإن قضية املياه تظل أيضاً بال عالج إىل حد كبري من ِقَبل حكومة الدولة اليت 
تعاين من املشكالت، حيث خيشى الكثريون اآلن من أن وقت “اهلالل اخلصيب” قد ينفد بسرعة 

مع تصاعد تغري املناخ.

األنظمة واخلزاانت املائية

ويرتفع كل من الفرات الذي يبلغ طوله 3000 كيلومرت ودجلة الذي يبلغ طوله 1900 

العراق الخاسر األكبر لحروب المياه في الشرق األوسط
جوناثان غورفيت *

* صحفي متخصص يف الشؤون األوروبية وشرق أوسطية.
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كيلومرت يف جبال جنوب تركيا، قبل أن يبدآ رحالهتما اليت تنتهي يف جنوب العراق عند املمر املائي 
يف شط العرب على رأس اخلليج.

يتدفق النهران عرب تركيا وسوراي والعراق، على الرغم من أن دجلة ال يلمس إال القليل من 
احلدود السورية مشال غرب املوصل ويتدفق عدد من اجملاري املائية الرئيسية إىل العراق من إيران، 

من الشرق.

ويضيف بالنش كل هذا و”أكثر من %90 من مياه العراق أتيت من خارج البالد”.

ولكن يف التسعينيات، بدأت تركيا يف بناء سلسلة من السدود عرب الفرات ودجلة، املعروفة 
.GAP ابسم مشروع
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وعلى وجه اإلمجال، من املقرر إنشاء 22 سداً يف إطار هذه اخلطة، مع إجناز 16 سداً 
اآلن، وقد ضاعفت املياه من مشروع GAP حىت اآلن كمية األراضي الزراعية املروية يف تركيا، 
وفقاً لألرقام اخلاصة ابملشروع، مع ارتفاع إنتاج حماصيل القطن واحلبوب الكثيفة االستخدام للمياه.

الفرات، حيث عملت سدود تشريين وطبقة على  على  وبنت قامت سوراي أيضاً سدوداً 
توريد مياه الشرب والري، فضاًل عن الطاقة.

يف عام 1987، وافقت تركيا على تزويد سوراي مبتوسط 500 مرت مكعب يف الثانية من 
املياه من خالل الفرات، مع دمشق وابلتايل تزويد العراق 58٪ من هذه الكمية.

املياه  ثلثي  الشرق عرب عدد من األهنار. والواقع أن حنو  إيران من  وتزود دجلة ابملياه من 
اليت ترتك اجلمهورية اإلسالمية تذهب إىل العراق، ومع استمرار تدفق كميات كبرية من املياه، ظل 

العراق، لسنوات عديدة، غنياً نسبياً ابملياه يف املنطقة.

رجل عراقي مير جبوار قارب على أرض جافة ومتشققة يف أهوار اجلبايش ابلقرب من مدينة 
الناصرية يف جنوب العراق.
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هطول االمطار

ومع ذلك، “عندما يكون لديك ما يكفي من املطر، كما كان لديك يف العقود السابقة، 
لكان كل شيء على ما يرام”، يقول بالنش. “املشكلة هي أن اآلن أنت ال متتك مياه األمطار”.

تركيا  شرق  جنوب  يف  األمطار  هطول  يف  هائاًل  اخنفاضاً  األخرية  السنوات  شهدت  لقد 
وإيران، حيث توقع العلماء تغري املناخ يعين أن األمر أسوأ يف املستقبل.

ولقد أظهر تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )FAO( يف 
عام 2012 أن تدفق املياه يف دجلة والفرات اخنفض ابلفعل بنسبة %60 يف العقدين املاضيي.

أقل حبلول عام  %40 من األمطار  الشرق األوسط، سوف نرى حنو  أحناء  “يف خمتلف 
2050-2040” ويضيف بالنش: “وابلتايل فإن كمية املياه القادمة إىل النظام سوف تنخفض، 

يف حي سوف يستمر عدد السكان والطلب يف االرتفاع”.

وتتخذ إيران أيضاً خطوات للحفاظ على املزيد من املياه يف أراضيها، مع 16 سدا بنيت 
على هنر دايىل )سريوان( يف السنوات األخرية.

وختطط وزارة املياه اإليرانية أيضاً لبناء 109 سد أخر حبلول هناية هذا العام، والسيما على 
األهنار املتدفقة إىل العراق.

ويف الوقت نفسه، هناك كمية هائلة من هدر املياه يف العراق.

ويف اجلزء اجلنويب من البالد على وجه اخلصوص، تتضمن أساليب الري القدمية منذ آالف 
والزراعة  األغذية  منظمة  أدانتها  اليت  الطريقة  وهي  الفيضي(،  )الري  احلقول  إبغراق  هي  السني 

)FAO( إلهدار حنو %85 من املياه املستخدمة.

والتبخر يف حرارة الصيف الشديدة هو أحد أسباب ذلك، حيث يرتك ري الفيضي أيضاً 
األرض مغطاة ابمللح، حيث تتبدد املياه تدرجيياً.

وبعد احلصاد، يتعي “غسل” احلقول ابملزيد من املاء، للتخلص من امللح.

مث يتدفق املاء إىل األهنار؛ مما يعزز امللوحة.
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وعندما يضاف تلوث األهنار بعد ذلك - حيث تتفكك أو تدمر شبكات الصرف الصحي 
يف مجيع أحناء العراق، “عندما تصل إىل جنوب العراق” يقول بالنش” إن الكثري من مياه النهر 

غري قابلة لالستخدام”.

ضغوط سياسية

على  مهيمنة  اآلن  “تركيا  فإن  والفرات،  دجلة  من  على كل  اآلن  سدودها  تشغيل  ومع 
املياه”، يقول املراشي.

وأنقرة ال ختشى أيضاً استخدام هذا املكانة.

يف أاير، وبسوراي اجملاورة، ادعى مسؤولون من أكرب جمموعة كردية عرقية تسيطر على جزء 
كبري من احلدود السورية الرتكية احلالية أن تدفق املياه عرب الفرات قد مت ختفيضه إىل 200 مرت 

مكعب/اثنية فقط.

قال بدران جيا كورد، انئب الرئيس التنفيذي للمنطقة، لإلذاعة الكردية احمللية يف 4 أاير 
“هنج حصار هذا من احلكومة الرتكية لتقويض سلطتنا وإحلاق األذى مبنطقتنا”.

وتعارض تركيا متاماً السيطرة الكردية يف هذه املنطقة، إذ ترى أن املقاتلي احملليي مرتبطون 
لفرتة طويلة يف  الذي ظل نشطاً  الكردستاين-  العمال  ابالنفصاليي األكراد يف أراضيها -حزب 

.GAP منطقة مشروع

وإن سيطرة إيران على هنر دايىل )سريوان( وهنر الزاب االسفل  متنحها نفوذاً كبرياً على مشال 
العراق الذي يسيطر عليه األكراد، مع قلق طهران ملدة طويلة إزاء النفوذ الذي تتمتع به هذه املنطقة 

على سكاهنا األكراد من أصل كردي.

وإن اجلهات الفاعلة من غري الدول كانت تغتنم الفرص الستخدام املياه ملمارسة السلطة.

يقول املراشي: “تنظيم داعش هو أفضل مثال ملا سبق”.
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مت االستيالء على سد املوصل من قبل قوات البيشمركة الكردية يف 28 كت=/ 2015.

يف عام 2014، عندما اجتاحت داعش العراق، استولوا على سد املوصل، وهو سد عراقي 
كبري على هنر دجلة.

“وميكن  املاء”.  استخدام  من  أعدائهم  حلرمان  هذا  استخدام  “ميكنهم  املراشي  يقول   
هلم أيضا أن يهددوا إبطالق فيضان مدمر يف مصب النهر بتدمري السد. وهذا مثال جيد على 

)اإلرهاب املائي(، وهو نوع من الصراع احمللي للحصول على املياه والذي قد نرى املزيد منه”.

املناطق  السكان إىل اخلروج من  التهجري، مما يدفع  إىل  أيضاً  املياه  وميكن أن يؤدي قطع 
القاحلة.

سدود إيران، على سبيل املثال، “ستجرب الناس على اهلجرة إىل أماكن أخرى”، قال رمحن   
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خاين، مدير سد دربندخان يف مشال العراق للصحفيي يف أاير 2020.

ويعتمد حنو مليوين شخص على األهنار اليت تتدفق من إيران إىل الشمال الذي تسيطر عليه 
كردستان العراق.

“الصراع سيأيت”، يقول بالنش: “إن حق املاء كان دائماً حق األقوى، والعراق اآلن ليس 
بلداً قواًي”.

املصدر:

https//:asiatimes.com/2021/08/iraq-the-big-loser-of-middle-
east-water-wars/ 
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