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مقدمة
ستدامة، فهو ضروري للزراعة اليت يتغذَّى 

ُ
يُعدُّ املاء ِعماد احلياة، والعيش، ومفتاح التنمية امل

عليها اإلنسان، فالتمتع ابملياه هو حقٌّ أساسيٌّ من حقوق اإلنسان، ومؤشر حقيقي مهم للنمو 
البشري. حىت غدت قضية املياه قضيٌة جيوسياسيٌة واجتماعيٌة ملحة، ويف بعض الدول أضحت 
أزمة هتدِّد أمنها القومي. وِمنُذ بداية القرن احلادي والعشرين وإىل يومنا هذا، أشارت ُممل البحوث 
والِدراسات املعنية ابلشرق األوسط وُمستقبله إىل أنَّ األزمة الفعلية اليت سوف تواجه شعوب منطقة 
أن يكون العراق يف  الَبَدِهي جداً  الشرق األوسط يف املدى القريب هي أزمة املوارد املائية، وِمن 
تأثِّرة ِبا لوقوع منابع هنري دجلة والُفرات خارج أراضيه وامِتدادمها إىل مسافات 

ُ
طليعة األطراف امل

ليست ابلقليلة يف األراضي الُتكية. 
مائية كبرية  أزمة  العراق يف  دخول  احلايل-  الواقع  ُمعطيات  على  -بناًء  املؤَكد  ِمن  أصبح 
احلايل  للعام  األمطار  ُمعدالت سقوط  اإلقليمية؛ الخنفاض  الغذائي، ومكانته  أمنه  هُتدِّد  وخطرية 
بعد  2022، واألعوام املاضية، مع تراجع كبري يف كمية املوارد املائية الداخلة للعراق، خصوصاً 
اخنفاض مناسيب هنري دجلة والفرات؛ نتيجة حتكُّم دول اجِلوار حبصة العراق املائية، فضاًل عن 
ات املناخية اليت تسبَّبت يف ارتفاع درجات احلرارة، وقلة سقوط األمطار،  دخول البالد يف دورة التغريُّ
مع زايدة كبرية يف التبخُّر؛ ممَّا أسهم إسهاماً كبرياً يف ارتفاع ملوحة الُتبة، وانِتشار التصحُّر على 
ِنطاق واسع، إذ ُتشري اإلحصاءات الرمسية إىل أنَّ نسبة التصحُّر بلغت حنو )%69( ِمن مساحة 
العراق الزِراعية، ما جعل العراق حيتل مرتبة ُمتقِدمة يف قائمة الدول األكثر تضرراً جرَّاء التغريات 

املناخية احلاصلة. 
وتتمثَّل ُمشِكلة املياه يف العراق يف اخِتالل امليزان املائي ِمن حيُث زايدة االحتياجات املائية 
شِكلة 

ُ
ختِلفة. وما يزيد ِمن تعميق امل

ُ
ُمقابل اخِنفاض اإلمدادات املائية الالزمة لتلبية ماالت احلياة امل

أزمة الموارد المائية العراقية والخيارات
 اإلستراتيجية المعروضة 

د. مروان سالم العلي *

*  أستاذ جامعي يف كلية العلوم السياسية، جامعة املوصل.
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هو اسِتمرار اخنفاض اإلمدادات املائية ُمقابل اسِتمرار االحتياجات املائية، إذ ُتشري التقديرات إىل 
أنَّ تصريفات هنري دجلة والفرات ستستمر يف االخِنفاض مع مرور الوقت، وستجف متاماً حبلول 

عام 2040 مبعىن أنَّ ُمشكلة املياه يف العراق تنمو وتكب مع مرور الزمن.
تبعة ِمن ِقبل 

ُ
جحفة امل

ُ
   وما زاد ِمن حدة األزمة وآاثرها يف العراق هي السياسات املائية امل

دول اجِلوار وقيامها إبنشاء السدود على منابع هنري دجلة والفرات، وبعض روافد األهنار اليت تُغذِّي 
األراضي العراقية، ممَّا أدَّى إىل تقليل حصة العراق املائية املتبعة لتقسيم املياه مع دول املنبع، وبذلك 

عادلة املائية اإلقليمية.
ُ
يصبح العراق اخلاسر األكب يف امل

املوارد  تدهور قطاع  اجِلوار فقط مسؤولية  حُنمِّل دول  أالَّ  علينا  إنصافاً  أكثر  ولكي نكون 
حافظة على أمنها 

ُ
ا يف النهاية دول ذات سيادة على أرضها، وهلا احلق يف امل املائية يف العراق؛ ألهنَّ

تعاِقبة 
ُ
الغذائي ولديها خططها املائية اخلاصة با، بل تقع املسؤولية أيضاً على احلكومات العراقية امل

اليت أمهلت قطاع املوارد املائية، وانشغلت ابلنزاعات السياسية، والِصراعات احلزبية، وجتاهلت احللول 
الالزمة ِلُمعاجلة هذه األزمة، وحماولة التخفيف عن كاهل املواطن العراقي. إذ إنَّ أزمة املياه أو ندرهتا 
ا هي يف أساسها أزمة أسلوب إدارة إستاتيجية، وأزمة أسلوب تسيري هذا املورد املائي.  يف العراق إنَّ
وإنَّ اسِتمرار نقص املوارد املائية سوف يعرِّض العراق إىل ُمشِكالت كبرية ليس على مستوى القطاع 
الزِراعي والثروة احليوانية فقط، بل يتعدى ذلك إىل تناقص إمدادات املياه الصاحِلة للشرب؛ لذا يقع 
على عاتق احلكومة والبملان املقبلي مسَؤولية وطنية واترخيية تتمثَّل يف اختاذ خطوات جادة ابجتاه 
ا ملك  والضياع؛ ألهنَّ اهلدر  ِمن  عليها  وخارجياً، واحلفاظ  داخلياً  املائية  العراق  موارد  تعزيز محاية 

الشعب، وعليها يتوقَّف مصري البلد. 
ُمسبِّبات األزمة املائية يف العراق

   تتصاعد ِحدَّة أزمة املياه يف العراق إىل مستوايت غري مسبوقة، إذ سجَّلت ُمدن جنويّب 
الِبالد وشرقه حاالت نزوح مجاعي لُسكان القرى، ومريب اجلاموس، وهجر األراضي الزِراعية؛ بفعل 
تراجع مناسيب املياه، وتالشي ُمسطحات األهوار املائية يف مناطق كثرية، وسط مساٍع حكومية 
املائية ِمن هنري دجلة والفرات لتجاوز  لتكثيف اجلهود حنو إيران وتُركيا؛ لزايدة كمية اإلطالقات 
أحد أسوأ فصول الصيف حرارة وجفاف على ِبالد الرافدين. وتُعدُّ األسباب الطبيعية ِمن ُمسِببات 

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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التبخُّر،  وزايدة  احلرارة،  درجات  ارتفاع  يف  تمِثلة 
ُ
امل املناخية  ابلتغريات  تتعلق  واليت  املائية  األزمة 

واخِنفاض  اهلدر،  نسبة  الداخلية كارتفاع  البشرية  األسباب  األمطار. فضاًل عن  واخنفاض هطول 
للمياه  السحب  ُمعدل  وزايدة  التلوث  نسبة  وارتفاع  املائية  املوارد  مشاريع  يف  االستثمار  مستوى 
اجلوفية، وأخرى خارجية تتعلق بسياسات دول املنبع عن طريق حرف مسارات املياه كما يف إيران، 

أو تقليص اإلطالقات املائية كما يف تُركيا.
   فمع مرور هنرين كبريين عب أراضيه )دجلة والفرات( بيد أنَّ العراق بدأ جُيابه أزمة موارد 
مائية تتزايد مبرور الوقت، وبدأت مُتثِّل حتدايً خطرياً ال تبدو دولتنا ُمستِعدة ملواجهته. إذ يُعاين العراق 
ِمنُذ سنوات ِمن اخِنفاض منسوب مياه هنري دجلة والفرات وروافدمها واليت تنبع مجيعها ِمن تُركيا 
وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة لُِتشكِّل شط العرب الذي يصبُّ يف اخلليج العريب، ويعتمد العراق 
اعتماداً رئيساً على هذين النهرين لتأمي مياه الشرب وسقاية املزروعات، كما تسبب تدين كميات 
األمطار اهلاِطلة يف فصل الِشتاء بتفاُقم أزمة املياه على مدى السنوات املاضية. كما أنَّ العراق ُمقِبل 
على أزمة مياه يف السنوات املقبلة؛ بسبب املشروع الُتكي يف جنوب شرق األانضول الذي هو على 

وشك االنتهاء والذي سيؤدي إىل تصحُّر العراق انهيك عن املشاريع اإليرانية. 
  املُسببات الداخلية لألزمة

سببات الداخلية اليت قادت إىل تفاقم أزمة املوارد املائية يف العراق، وِمن 
ُ
هناك عديد ِمن امل

أمُهها:
املياه . 1 على  التزويد  بي  شاِسع  فرق  املياه: يوجد  ونوعية  املياه  على  والطلب  التزويد 

والطلب عليه، وتُقدِّر الكميات املطلوبة للمياه لسد احلاجات الزِراعية والِصناعية واملدنية يف العراق 
بـ)66,8( مليار مت ُمكعب، يف حي أنَّ املتوفر يف العام 2015 يُقدَّر بــ)43( مليار مت ُمكعب، 
كما أنَّ نوعية مياه األهنار تتدَّى على حنٍو كبري ُكلما توجهنا جنوابً، وِعند ُمالحظة نوعية مياه 

ا ال تتطابق مع مواصفات ُمنظمة الصحة العاملية ملياه الشرب. الشرب جند أهنَّ
شبكات توزيع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي: هذه الشبكات رديئة جداً، إذ . 2

إنَّ كفاءهتا ال تتجاوز )%32(، ويبلغ الطلب على املياه يف اليوم الواحد )11( مليون مت ُمكعب، 
يف حي أنَّ التزويد على املياه فعلياً يبلغ نصف هذه الكمية. أمَّا شبكات الصرف الصحي فهي 
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رديئة وحباجة إىل صيانة، وإعادة أتهيل، إذ إنَّ )%70( ِمن مياه هذه الشبكة يتسرب إىل األهنار 
الشرب  الصرف الصحي مع مياه  الشبكات ابخِتالط مياه  تِلك  تنقية. وقد تسببت رداءة  دون 

وانِتشار األمراض.
التصحُّر: ال شكَّ يف أنَّ تردِّي نوعية مياه األهنار وتقلُّص تصاريفها، وزايدة كمية ملوحة . 3

بنحو  ُقدِّرت  العراقية  األراضي  ِمن  شاِسعة  مساحات  حتويل  يف  تضافرت  ُمسِببات  الُتبة كُلها 
األراضي  وتقلُّص  الُتابية  العواصف  زايدة  إىل  الوضع  هذا  وقاد  مناطق صحراوية،  إىل   )45%(

الزِراعية.
عملية التجريف: أدَّى جتريف البيئة اخلضراء كالبساتي واملزارع إىل فقدان املياه، إذ إنَّ . 4

التجريف هو الذي يؤدي إىل شحة املياه، وليس ُمشكلة املياه تؤدي إىل التصحر، أي: إنَّ األخري 
هو السبب يف شحة املياه؛ ألنَّ التصحُّر جيعل املياه تنفذ بسرعة، يف حي لو كانت املياه طينية 
ستبقى وتتمدد من حتت، وحتافظ على بقاء املياه، وعدم ذهابا عكس التصحر الذي يؤدي إىل 

سرعة املياه وانتهائها.
إعادة أتهيل األهوار: فِمنُذ 2003 جيري توجيه املياه إىل األهوار، وأدَّى جفاف منطقة . 	

األهوار إىل حدوث تغريات بيئية، وبسبب قيام بعض املواطني ابستغالل أجزاء ِمن هذه املنطقة يف 
تعذر إعادة أتهيل منطقة األهوار وإعمارها 

ُ
مال االستثمارات اجلزئية للنفط، وزِراعتها صار ِمن امل

ُكلياً.
يف . 6 املياه  أزمة  وراء  الرئيس  السبب  إنَّ  القول؛  يف  جداَل  ال  املائية:  املوارد  إدارة  سوء 

العراق هو سوء إدارة املوارد؛ ألنَّه إذا كان اخلليج يستثمر إطاللته على البحر وتوفري املياه الصاحِلة 
لالسِتخدام فالعراق لديه إطاللة على البحر ولديه مياه جوفية ومُيثل العراق منطقة لتجميع املياه 
اجلوفية ِمن دول اجِلوار. فالعراق ال يعاين أزمة مياه بدليل أنَّه يغرق يف الِشتاء، ويعطش يف الصيف، 
وبذلك يُعاين أزمة إدارة مللف املياه؛ ألنَّ مجيع السدود بُنيت قبل أكثر من )30( عاماً، وبذلك 
هو حيتاج إىل بناء سدود جديدة، وقنوات مياه تعظم موارد الدولة املائية. فِمنُذ العام2003 وإىل 
املعنية  العراقية  املَؤسسات  أْكَفاء، وغري جديرين إبدارة  يومنا هذا، والعراق حيكمه أشخاص غري 
ابملوارد املائية، وهذا زاد األزمة املائية حدًة، كما مل تبذل وزارة املوارد املائية العراقية إطالقاً أي ُجهٍد 
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جاِورة لضمان حصة شعبنا ِمن املياه. أمَّا داخلياً فقد أقدمت وزارة املوارد 
ُ
للتفاوض مع الُبلدان امل

املياه يف  نقصان خمزون  تسبب يف  ممَّا  والبزل وصيانتها،  الري  إمهال إصالح مشاريع  على  املائية 
تلك السدود ألدىن مستوايته، كما أقدمت الوزارة على غمر أراضي األهوار وهي أراضي ضِحلة، 
ممَّا زاد ِمن نسبة امللوحة يف تِلك املناطق. إذ أعلنت وزارة املوارد املائية أنَّ اخلزين املائي يف الِبالد 
اخنفض بنسبة )%60( ُمقارنًة بعام2021، وأنَّ اإليرادات املائية اليت تصل إىل العراق ال تُغطي 
عدل العام، وهي األدىن ُمقارنًة بنسبة عام2021. انهيك عن اإلمهال 

ُ
سوى )%35( فقط ِمن امل

السواد وشديدة اخلصوبة-  العراق -أرض  البديلة، ممَّا جعل  السدود  إجياد  الواضح يف  احلكومي 
نتجات الزِراعية ِمن اخلارج. 

ُ
يستورد ُكل امل

إخفاق الدبلوماسية العراقية وفشلها: ضعف أداء وزارة اخلارجية العراقية يف أتدية دورها . 	
جاِورة )تُركيا، وإيران(، 

ُ
بفاعلية حول حل أزمة املياه، وتعزيز مصاحل العراق، على األقل مع الُبلدان امل

وال سيَّما أنَّ العراق يُعدُّ سوقاً ملنتوجات تِلك الُبلدان، ومصدراً لتدفق الُعملة األجنبية إليها، فضاًل 
صدر الرئيس للنفط، وال سيَّما تُركيا. وعليه فإنَّ غياب التنسيق أو ضعفه مع 

ُ
عن أنَّ العراق يُعدُّ امل

ناِسبة الضاِمنة للمصاحل العراقية، 
ُ
بُلدان اجِلوار اليت أنشأت مشاريع مياه ُكبى، وغياب االتفاقيات امل

وزايدة الطلب على املياه فيها ألغراض الزِراعة والِصناعة يُعدُّ ِمن األسباب اليت زادت ِمن حدة هبوط 
تدِفقة إىل العراق.

ُ
مناسيب املياه امل

حافظة الواِحدة، . 	
ُ
التجاوزات املُتزايدة على احلصة املائية ِسواًء يف املُحافظات، أم داخل امل
فضاًل عن ختُلف أساليب الري، واعِتماد الطرائق البدائية يف ري احملاصيل الزِراعية.

املُعِوقات الفنية اليت تصطدم با وزارة املوارد املائية العراقية والناِبعة ِمن قلة التخصيصات . 	
املالية املطلوبة، كالتُسبات الطينية الكاِمنة يف هنري دجلة والفرات. 

حافظة عليه، وترشيد . 10
ُ
غياب الوعي املُجتمعي )وعي اجلمهور( أبمهية املياه، ووجوب امل

املائي بصورة  القدرة على تنظيم االسِتهالك  الوعي إىل غياب  استخدامه، فقد أدَّى ضعف هذا 
سليمة، وتزايد ظاِهرة اإلسراف واهلدر يف اسِتهالك املوارد املائية، ال سيَّما مع وجود جتاوزات خِطرة 

على شبكات املاء يف حُمافظات العراق كلها.
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املُسببات اخلارجية لألزمة
تُعدُّ قضااي اجملاري املائية الدولية ِمن أكثر القضااي الساخنة اليت تشهدها الساحة الدولية، 
الواقعة يف منطقة  أبرزها اخِلالفات على األهنار  املنبع واملصب، ولعل  بسبب اخِلالفات بي دول 
املائية  البحث بنحو خاص، إذ يشهد ملف املوارد  الشرق األوسط بنحٍو عام، واألهنار موضوع 
جاِورة له، ووقوع 

ُ
العراقية كثرياً ِمن األزمات ذات الُبعد اخلارجي، لوقوع منابع هنر الفرات يف الدول امل

أغلب منابع هنر دجلة خارجه، فضاًل عن أنَّ العراق هو املصب األخري للنهرين، وما األزمة املائية 
تبعة يف 

ُ
تكرِرة إالَّ نتاج لتأثري الُبعد اخلارجي على املوارد املائية العراقية؛ جراء السياسات املائية امل

ُ
امل

دول اجِلوار، اليت تؤثر بنحو ُمباشر على السياسات املائية الُعراقية، وتدفع صانعي تِلك السياسات 
اليت جعلتها  تُركيا ملشاريعها  إجناز  اخلارجي، يف ظل  الُبعد  عليهم  ميليه  ِلما  َوْفقاً  لرسم سياساهتم 
تتحكم يف إيراد املياه الواِصلة إىل العراق، وال سيَّما مياه الفرات، فضاًل عن حتويل إيران ألغلب 
روافد هنر دجلة إىل داخل أراضيها، على حنٍو جعل العراق مير أبزمة مياه غري مسبوقة كما أثرت 
األزمة على مياه الشرب، وحرمان مناطق كثرية ِمنها، بسبب جفاف األهنار اليت تُقام عليها مشاريع 
تصفية املياه، فضاًل عن أنَّ أزمة املياه تنذر بشطب أهوار جنوب الِبالد ِمن الئحة التاث العاملي؛ 

بسبب تغريُّ معاملها. فضاًل عن ُمسِببات خارجية أخرى، نُورُِد أمهَّها على النحو اآليت:
املنطقة . 1 الشرق األوسط هي  العامل، وتُعدُّ منطقة  الذي تشهده ُكل دول  املناخي  التغيُّ 

يف  قياسياً  ارتفاعاً  اجلفاف، وسجلت  ِمن  أساساً  تُعاين  فاملنطقة  املناخية،  ابلتغريات  أتثُّراً  األكثر 
درجات احلرارة، إذ ُيسجل العراق يف فصل الصيف درجات حرارة ُمرتفعة وِمن املتوقع أن احلرارة 
ستقبل مما يؤثِّر على الُسكان والزِراعة، كما تدل الِدراسات اليت ُأجريت على 

ُ
ستزداد ارتفاعاً يف امل

ستقبلية على العراق أبهنا تتناقص مع الزمن األمر الذي سيؤدي إىل تعرية 
ُ
كميات هطول األمطار امل

نجرِفة إىل خزاانت 
ُ
امل الُتبة  الزراعي، كما ستتسَّب هذه  التبة ومن َثَّ يؤدي إىل تدهور اإلنتاج 

السدود؛ ممَّا يؤدي إىل تقليص القدرة التخزينية هلذه اخلزاانت. فضاًل عن أنَّ كمية املياه يف اخلزاانت 
تِشحة ِمن األهنار إىل هذه اخلزاانت ستنخفض نتيجة تقلص 

ُ
اجلوفية ستقل، إذ إنَّ كمية املياه امل

مدة هطول مياه األمطار.
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املشاريع املائية يف دول اجِلوار )إيران وتُركيا(:. 2
فيما يُعاين العراق ِمن أزمة مياه ُمستمرة ِمنُذ سنوات، مع تصاعد آاثر التغريُّ املناخي حول 
تدِفقة ِمن 

ُ
العامل عامًة، فاقمتها االنِتهاكات اإليرانية والُتكية إذ بلغت نسبة اخِنفاض املياه العراقية امل

هاتي الدولتي قُرابة )%50( ُمقارنًة ابلسنوات العشر األخرية، وساعد هذا األمر على اخِنفاض 
املخزون املائي يف هنري دجلة والفرات، وال شك أنَّ املشكالت املائية مع إيران وتُركيا ليست وليدة 
اللحظة، لكن يف هذه الفتة األمر بدأ يتفاعل؛ بسبب الظروف املناخية وقلة تساقط األمطار، إذ 
أدَّت سياسات قطاع املياه يف إيران إىل تقليص إمدادات املياه يف العراق. إذ إنَّ الروافد اليت تنبع ِمن 
إيران توفر )%40( ِمن مياه شط العرب عب )هنر الوند(، وكان لِبناء السد أتثري ُمدمر يف تدُفق املياه 
حافظات الشرقية ِمن العراق. ومع بِناء العشرات من السدود يف إيران والتخطيطي ملزيد ِمنها، 

ُ
إىل امل

ُحّوَِلت مياه األهنار مثل كارون والكرخة للبقاء يف إيران، ومل تعد تتدفق إىل العراق. مل تُقلِّل هذه 
االحِنرافات يف املسار ِمن تدفق املياه إىل العراق فحسب، بل أدت أيضاً إىل زايدة ملوحة املياه. وال 
شك أنَّ تِلك السدود اإليرانية اليت تُبىن وبُنيت يف أعايل األهنار اليت أتيت إىل العراق خصوصاً هنر 
الزاب األسفل وهنر دايىل سوف ُتسيطر على ُممل إيرادات العراق يف سد دربنِدخان يف السليمانية، 

كما قللت إيرادات العراق بنسبة جداً عالية.
من جانب آخر يعد السدان الُتكيان، أاتتورك على الفرات وأليسو على دجلة، فضاًل عن 
املشروع اإليراين الذي أدى إىل حتويل مرى هنر كارون عن شط العرب من أخطر املشاريع املذكورة 
على اإلطالق. إذ حترم هذه املشاريع العراق ِمن القسم األكب ِمن ثروته املائية عب العصور، أي: ما 
يزيد على )45( مليار ُمكعب من املياه سنوايً. وكان العراق يتمتع بفوائض مالية قبل إجناز املشاريع 
املذكورة، غري أنَّ إجنازها والبدء مبلء السدين والسدود األخرى أدَّى حىت اآلن إىل تراجع األراضي 
الزِراعية واحملاصيل بنسب تتاوح بي )%60-30(، فضاًل عن متلُّح مياه شط العرب ونقص مياه 

الشرب واملخزون املائي احليوي.
وعليه؛ فإنَّ بِناء السدود يف تُركيا وسوراي ترك أتثرياته الكبرية على تقليل تصريف هنري دجلة 
والفرات. كما أنَّ قطع تصاريف املياه عن هنري دجلة والفرات ِمن ِقبل تُركيا يُعدُّ العامل الرئيس يف 
نقص املياه اجلارية يف هنري دجلة والفرات، حىت ابت العراق يُعاين ِمن أخطر أزمة جفاف هُتِدده 
ِمن جهتي؛ األوىل يف هنر الزاب الصغري الذي ُقِطع من قبل إيران، والثانية يف الفرع الرئيس ِمن هنر 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85/a-15993471
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85/a-15993471
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دجلة الذي يُغذي وسط العراق وجنوبه عب سد املوصل؛ بسبب بدء تُركيا مبلء سد أليسو، مواصلة 
تعلقة حبرمان العراق ِمن حقوقه املائية، وهو أمر يَؤثر سلباً يف حالة 

ُ
اجلانب اإليراين سياساته املائية امل

احملاصيل الزِراعية يف الِبالد، ويؤدِّي إىل اخِنفاضها مبستوايت كبرية. فقد حذَّر مسؤولون وُخباء مياه 
يف العراق ِمن اخنفاض منسوب هنري دجلة والزاب الصغري بصورة ُمفاجئة بسبب بِناء السدود يف 
دوليت املنبع )إيران، وتُركيا(، واهتمت سلطات مياه حُمافظة السليمانية إيران بعد إنشاء سد كولسه 
يف منطقة زردشت، ابلتسبب ابخِنفاض منسوب املياه يف هنر الزاب إىل حنو )80( سنتيمتاً ُمكعباً، 
مما يُهدد أبزمة مائية لنحو )90( ألف نسمة يف املنطقة، يف ظل مواصلة اجلانب اإليراين سياساته 
تعِلقة حبرمان العراق من حقوقه املائية، وهو أمر يؤثر سلباً يف حالة احملاصيل الزِراعية يف 

ُ
املائية امل

الِبالد، ويؤدِّي إىل اخنفاضها مبستوايت كبرية. 
عام  حبلول  العراق  داخل  والفرات  دجلة  هنرا  جيف  أن  املتوقع  فِمن  ستقبل، 

ُ
امل إىل  وابلنظر 

2040؛ بسبب سياسات املياه جلريانه، ويبدو أنَّ الدولة العراقية الضعيفة، ليس لديها نفوذ كبري 
للتفاوض مع إيران وتُركيا على إمدادات املياه اخلاصة با.

عدم امتثال تركيا ألحكام القانون الدويل . 	
تستند تركيا يف تفسريها لطبيعة هنري دجلة والفرات إىل نظرية قدمية متنح الدولة السيادة 
طلقة يف التصرف مبا يقع ضمن أراضيها، مبا يف ذلك مياه األهنار، دون قيد أو شرط. وطبقاً 

ُ
امل

لذلك، فِمن حقها إقامة ما تشاء من مشاريع لالنتفاع بذه املياه، وإحداث أي تغيريات فيه، مبا يف 
ذلك تغيري مرى النهر بغض النظر عمَّا يتتَّب عليه من أضرار مبصاحل الدول األخرى. وعلى هذا 
األساس، ترى تُركيا أن هنري دجلة والفرات ليسا هنرين دوليي كي تنطبق عليهما أحكام القانون 
ما ينبعان ويتغذَّاين،  قابل وصف املياه العاِبرة للحدود وذلك أهنَّ

ُ
الدويل للمياه، وتطلق عليهما يف امل

ُث جيراين عب األراضي الُتكية.
وتصر تُركيا على عدِّ حوضي دجلة والفرات مراً مائياً واحداً، وليس حوضي ُمنفصلي حِبُكم 
أنَّ النهرين يلتقيان عند املصب. وهلذا تقول إنَّه على العراق االسِتغناء عن مياه الُفرات، واالقِتصار 
على االسِتفادة ِمن مياه هنر دجلة؛ لتغطية النقص احلاصل يف مياه الفرات وتعويضه، بوصف هنر 
دجلة لوحده كافياً للتنمية َوْفق الرَؤية الُتكية! وتؤكد األخرية أنَّ أغلب مياه هنري دجلة والفرات أتيت 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4c96156f-2096-498c-a586-0b1e29337ebc
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/5998a344-a212-4f3f-a2dc-decfac1faf92
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/99fe2ea0-4471-49f2-9b42-903b89e3aba9
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ِمن األراضي الُتكية، وأنَّ مشاركة العراق يف مياه الفرات هي صفر، فيما يعتمد هنر دجلة بنسبة 
)%80( على منابع تُركية، ُمتهمًة العراق أبنَّه يعتمد طرائق ري بدائية، وال يستفيد ِمن املياه العِذبة، 

ا تذهب هدراً إىل اخلليج. بل إهنَّ
تحدة حول استخدام اجملاري املائية لألهنار الدولية 

ُ
وترفض تُركيا املوافقة على اتفاقية األُمم امل

غري املالحية، ألنَّ هذه االتفاقية ال تشري إىل مبدأ سيادة الدول على املمرات املائية الدولية اليت متر 
من أراضيها، أي: مبدأ السيادة املطلقة الذي حتتج به على العراق. وال توافق تركيا أيضاً على إبرام 
أية اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول يف املياه مبوجب مبادئ القانون الدويل. وتركز يف املقابل 

على حبث التعاون الفين لضمان حسن االستغالل األمثل للمياه.
سِببات األساسية . 4

ُ
ارتباط أزمة املياه ابمللفات السياسية واألمنية: إنَّ واحدة ِمن أهم امل

تشاطئة 
ُ
لتصاعد أزمة املياه وتفاقمها وغياب احللول العقالنية على مدى أربعي عاماً مع الدول امل

للِعراق، تعود إىل ربطها مبلفات ال متت بصلة للمياه، وحتديداً ابمللفات السياسية واألمنية. فاخِلالف 
تشاطئة ال يرتبط ابلطابع القانوين البحت حول )شرعية ِمن عدم شرعية( اإلفادة 

ُ
املائي بي الُبلدان امل

منبع  فُتكيا كدولة  املائية،  بل على حجم احلصص  والفرات،  مياه دجلة  ِمن  حُمددة  ِمن كميات 
ُتسيطر على نصف إيرادات دجلة والُفرات وتتحكُم ِبما، ُمقابل ترك نصفها الثاين للِعراق وسوراي. 
وما يؤِخذ على تُركيا بصورة رئيسة هو امِتالكها لفائض مائي يفوق حاجاهتا الرئيسة يف األانضول، 
يُقابِله عجز مائي يُعاين ِمنه ُكل ِمن سوراي والعراق، ال سيَّما األخري؛ ألنَّه بلد مصب، ويواجه فقراً 
يف إمجايل ثرواته املائية. ويتوقع ُخباء يف املوارد املائية أن يشهد العراق موجة جفاف جدُّ كبرية يف 
ظل اخِنفاض منسوب مياه هنري دجلة والفرات ألسباب عديدة. وُتشري تقديرات احلكومة العراقية 
إىل أنَّ العراق حيتاج سنوايً إىل ما يُقارب )60( مليار مت ُمكعب ِمن املياه، وسط توقعات أبنَّ 

ستقبل إىل )76( مليار مت ُمكعب سنوايً.
ُ
ترتفع تِلك احلاجة يف امل

عاجلات احلكومية يف السنوات السابقة تركَّزت على نظرية )تقاسم الضرر( مع 
ُ
وال شك أنَّ امل

دول اجِلوار )إيران، وتُركيا، وسوراي( اليت يدعو ويعمل عليها املسَؤولون العراقيون ومل تؤدِّ إىل نتيجة 
ثُنائية أو دولية تضمن حقوق  بقدر ما كانت حلواًل آنية مل تنجح يف إبرام أي اتفاقيات قانونية 
اجلميع، إذ رفضت إيران احللول اليت عرضها العراق بشأن تقاسم الضرر بي البلدين، وقامت أيضاً 
إبنشاء سدود جديدة على روافد هنر دجلة، فيما لوحت احلكومة العراقية مرات عديدة ابللجوء إىل 
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ا )احلكومة(  املؤسسات الدولية للحصول على املياه ِمن إيران، وَوْفقاً التفاقيات تقاسم املياه، إال أهنَّ
مل ختُط أي خطوة حنو تدويل امللف )ملف املياه(. 

هذا امللف اخلطري جيب تسخري ُكل امللفات األخرى لصاحله لتأمي املياه ِمن غري تالعب 
وحتُكم وابِتزاز ِمن ِدول اجِلوار، وخلق إمجاع واتفاق وموقف واحد هو مصلحة العراق وحياته أواًل، 
التجاري  امليزان  ل  ُيسجِّ اليت  وإيران(  )تُركيا  ِمن  ُمعظمها  العراقية  األسواق  تغرق  اليت  فالصاِدرات 
معهما عشرات املليارات من الدوالرات ُكل سنة، والذي هو بقدر ما عالمة ضعف وتبعية وخضوع 

لالقتصاد العراقي، إال أنَّه ميكن اسِتغالل هذا املوضوع للضغط عليهما يف موضوع املياه.
األبعاد اإلسرتاتيجية ألزمة املياه يف العراق 

	 تمِثلة يف ارتفاع درجات احلرارة وزايدة التبخر واخنفاض
ُ
بُعد عاملي يتعلق ابلتغريات املناخية امل

هطول األمطار.
	 بُعد إقليمي يتعلق بتعلق مبنابع املياه يف العراق، إذ إنَّ أكثر ِمن )%70( ِمن مياه العراق

أتيت ِمن دور اجِلوار.
	 ،بُعد حملي يتعلق بسوء إدارة املوارد املائية ِمن حيث حجم االسِتثمار، وكفاءة االسِتخدام
والتلوث.

حلول وُمقرتحات حلل أزمة املوارد املائية العراقية الراِهنة   
    جتاوز أزمة املياه العراقية ال يُعد ابألمر اليسري، وحيتاج إىل ُجهٍد كبري ِمن ُخباء يف املياه، 

ولعلَّ من أهم هذه احللول ما يلي:
1. تفعيل إسرتاتيجية إدارة املياه واألراضي يف العراق 2015 - 2035

أعدَّت شركات إيطالية رائدة يف مال إدارة املياه هذه اإلستاتيجية ابلتعاون مع وزارة املوارد 
املائية يف العراق، وُسلِّمت عام 2014، واقتضت بتخصيص مبلغ يقارب )8( مليار دوالر سنوايً 
لتطوير قطاع املياه، وإدارة األراضي يف العراق، ولكن ظهور تنظيم داعش وما أعقبه من اخنفاض 

أسعار النفط ودخول العراق يف أزمة مالية وحربية حال دون تنفيذها.
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2. جمال الزراعة والري والصرف الصحي 
• سامهتها الفاِعلة يف احلُد ِمن متلُّح 	

ُ
توسيع استخدام تقنيات الري احلديثة، كالري ابلتنقيط مل

التبة. 
• لتقليل 	 غلفة 

ُ
امل القنوات  اسِتخدام  على  والعمل  وتطويرها  الري  شبكات  صيانة  وجوب 

الضائعات املائية.
• احلد ِمن اسِتعمال األمسدة الكيمياوية، وتبين اإلدارة الالمركزية للموارد املائية.	
• صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات توزيع املياه وُمعاجلة الرشح فيهما.	

	. البحث والتطوير
• إنشاء بنك للمعلومات يضم كل املعلومات ذات الِصلة، ومتكي الباحثي وطلبة الِدراسات 	

الُعليا ابستخدامه.
• ناِسب ِمنها.	

ُ
إجراء البحوث الرايدية لإلفادة ِمن التكنولوجيا املتطِورة واسِتخدام امل

• إجراء التجارب الرايدية للوسائل غري التقليدية لتجميع املياه، وضمان االسِتفادة ِمن املياه 	
اجلوفية.
بيع املياه ِمن احلوض املائي الدويل . 	

املائية،  تفي مبُتطلباهتما  العراق وسوراي ال  ِلُكل من  قررة 
ُ
امل املائية  أنَّ احلصص  ال شكَّ يف 

إذ يعاين البلدان عجزاً مائياً، ُمقارنًة ابجلارة تُركيا اليت لديها فائض مائي )ِمن إيرادات هنري دجلة 
ا أحد احللول يكمُن يف إقدام تُركيا )بوصفها دولة منبع( على زايدة حصص العراق  والفرات(. ورمبَّ
وسوراي املائية، بيد أنَّ تُركيا جتد أنَّه ليس ِمن املعقول أن تنفق مليارات الدوالرات لِبناء اخلزاانت 
إنَّ  أي:  وسوراي.  العراق  ِمن  ِلُكلٍّ  ابجملان  منحها  َثَّ  وِمن  الفائضة  املياه  لتخزين  املائية  والسدود 
املياه املخزونة بعد أن كانت مادة طبيعية )مادة أولية( غدت )مادة ِصناعية( سلعة ذات نفقات 
)التخزين والتشغيل والصيانة(، فالوحدة املائية الطبيعية محُِّلت نفقات تصنيعية، وِمن َثَّ أصبحت 
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حدد، إبمكان بيع خدماهتا )نفقات التخزين والتشغيل والصيانة( إىل 
ُ
سلعة اقتصادية هلا سعرها امل

تشاطئة، كما ميكن بيعها كسلعة اقتصادية )مياه طبيعية، ومادة أولية( إىل بُلدان املنطقة 
ُ
الُبلدان امل

تشاطئة(. 
ُ
جاِورة )الُبلدان غري امل

ُ
امل

تبين سياسة املُقاطعة واملُقايضة. 	
بعد االخنفاض الكبري للمياه اليت تصل إىل هنري دجلة والفرات يف العراق للموسم الثالث 
على التوايل، ِسواًء تلك القاِدمة ِمن إيران أم من تُركيا أم من األمطار والثلوج، وبعد أن كانت األزمة 
املائية العراقية ُتدار عب احِلوار واجلهود الدبلوماسية مع ُكلٍّ ِمن تُركيا وإيران، اليت مل جتد نفعاً، يبدو 
أنَّ بغداد بدأت تُفكر يف التعاُمل اجلدي مع ملف املياه عب التصعيد السياسي اإلعالمي الذي 
وصل إىل حد التهديد بقطع العالقات التجارية مع تُركيا وإيران، عب تلويح ملس النواب العراقي 

ابستخدام املقاطعة االقتصادية ضد البلدين. 
املوارد  وزير  برفقة  مؤمتر صحايف  الزاملي( ويف  )حاكم  آنذاك  البملان  لرئيس  األول  النائب 
لتجرمي  برملاين  قانون  بـ«إصدار  هدَّد  َحزيران2021  يف  احلمداين،  رشيد  مهدي  السابق  املائية 
التعاون االقتصادي والتجاري مع تُركيا وإيران إذا استمر جتاوزمها على حصة العراق املائية. مؤكداً 
أنَّ البملان العراقي سُيشرِّع هذا القانون يف حال مل ترتدِع الدولتان عن موقفهما بشأن حصة العراق 
املائية، وأضاف »نعم، ميتلك العراق أوراق ضغط كثرية، وال بُد من تغيري قواعد العمل يف العالقات 
اخلارجية«. وشبَّه الزاملي ما تقوم ِبه إيران وتُركيا جتاه العراق بسياسة إسرائيل، مبيناً أنَّ »إسرائيل 
تقتلنا إبطالق النار واإليرانيي واألتراك يستهدفوننا عن طريق قتلنا بقطع املياه عنَّا«. ويُعدُّ تصريح 
الزاملي أول خطاب ملسؤول ِعراقي يُهاجم إيران، ويُهدِّد بقطع العالقات التجارية واالقتصادية معها 
على خلفية موضوع املياه، إذ كان بعض النواب يُهامجون تُركيا فقط، ويطالبون بقطع العالقات 
التجارية معها. أظهر هتديد الزاملي -على قوته- حجم األزمة املائية يف العراق، ووصوهلا إىل نقطة 
الالعودة، فثروة البلد املائية ُمهددة ابلنضوب، وأرضه ُمهِددة مبزيد ِمن اجلفاف. وِمن ِجهته قال 
ُمدير مركز للِدراسات اإلستاتيجية غازي فيصل أنَّ »تشريع قانون حيظر التعاُمل مع تُركيا وإيران 
ُيشكِّل موقفاً وطنياً للدفاع عن األمن املائي العراقي«. وأضاف أنَّ تشريع هذا القانون أييت ضمن 
محاية األمن االقتصادي، والزِراعي، والِصناعي، ومحاية األمن املائي ومواجهة ُمشِكالت التصحر 
وارتفاع درجة احلرارة والتلوث، مبا ُيسبِّب أضراراً ابلغة لألمن االقتصادي الوطين، وهو صورة خطرية 

https://www.independentarabia.com/node/327156/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://www.independentarabia.com/node/331711/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/325531/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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سيتضمن  القانون  تشريع  على  البملان  »إقدام  أنَّ  ُمبيناً  واملائية،  االقتصادية  احلروب  صور  ِمن 
نظمات واألشخاص ِمن التعاُمل السياسي واالقتصادي وخُمتلف صور العمل 

ُ
إجراءات متنع وجُترم امل

شتك يف حال اسِتمرار تُركيا وإيران ابلتغافل عن احلقوق العراقية املشروعة«.
ُ
امل

صنعة 
ُ
فمع أنَّ العراق شريك جتاري مهم إليران وتُركيا، ويُعدُّ ِمن املستوردين الِكبار للمواد امل

يف الدولتي، فضاًل عن تعاقده مع شركاهتما؛ لتنفيذ مشاريع يف خُمتلف اجملاالت، فإنَّ اجلانبي كاان 
ستمرة اليت زادت 

ُ
يسريان يف اجتاه ُمعاكس هلذا التقارب العراقي، حي اختذا سلسلة ِمن اإلجراءات امل

ِمن خفض إيرادات املياه إىل الِبالد بصورة كبرية.
إذ ال شكَّ أنَّ إيقاف عمليات التعاون التجاري مع تُركيا وإيران سيؤدِّي إىل توقُّف البضائع 
اإليرانية والُتكية للِعراق، وسيؤدِّي إىل خسارة للجانب الُتكي، ألنَّ العراق الشريك اخلامس التجاري 
مع تركيا واألول مع إيران يف موضوع استرياد البضائع. فمقدار االستريادات العراقية ِمن تُركيا وإيران 
يتجاوز )20( مليار دوالر سنوايً، ويستورد العراق كثرياً من البضائع اإليرانية والتكية، ال سيَّما املواد 
الغذائية واملواد املنزلية، فضاًل عن إمدادات الغاز ِمن طهران اليت تعتمد بغداد عليها بصورة أساسية 
لتزويد حمطاهتا الكهرابئية اليت تعمل ابلغاز. ويتطلب هذا اسِتثمار هذه احلالة للضغط على تِلك 

الدول مبنع استرياد البضائع ِمنها حلي فتح قنوات املياه إىل األراضي العراقية.
وإجراًء كهذا سيعمل على إيقاف كثري ِمن التعاُمالت التجارية، وسيضغط على اجلانبي 
الُتكي واإليراين إلجياد حلول لقضية املياه، فضاًل عن أتثريه يف موضوع دخول الُسياح إىل تلك 
الدول. فإيقاف االستريادات ِمن هاتي الدولتي يف ظل الظروف احلالية الذي يُعدُّ أمراً صعباً، يف 
ظل األزمة األوكرانية-الروسية وارتفاع أسعار املواد الغذائية ارتفاعاً كبرياً، ُمشرياً إىل أنَّه ِمن الصعب 

إجياد بديل عن الدولتي، ممَّا سيؤدِّي إىل ارتفاع أسعار البضائع يف العراق.
تاحة للضغط على اجلانبي 

ُ
وِمن هنا فإنَّ احلكومة العراقية ُمطالبة ابللجوء ِلُكل الوسائل امل

الُتكي واإليراين بذا امللف، والعمل على ختفيض حجم التباُدل التجاري مع تُركيا حلي اإلقرار حبصة 
ُمقاطعة  والبدء حبملة  العراقي،  الشعب  ملطالب  والفرات واالستجابة  مياه هنري دجلة  ِمن  عاِدلة 
هم واحليوي، ومطالبة ملس النواب أيضاً بتكثيف 

ُ
البضائع الُتكية حلي االستجابة هلذا املطلب امل

اجلهود يف تسليط الضوء على هذا امللف اخلطري مبختلف فعالياته وأنشطته داخل العراق وخارجه. 
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فاحلكومة ُمطالبة إبجياد حلول جذرية وواقعية ذات بُعد إستاتيجي فيما يتعلق ابألمن املائي، وتوفري 
مياه صاحلة للشرب، وتوفري احلماية لألهوار العراقية بوصفها أحد العناصر الرئيسة يف محاية البيئة 

والتنوع اإلحيائي.
	. االحِتكام إىل القانون الدويل: إنَّ الغاية من ورقتنا البحثية -فضاًل عن أبعادها العلمية، 
تعدِّدة- هو دق جرس اإلنذار للحكومة 

ُ
وما ميكن أن يسلطه ِمن أضواء كاِشفة على جوانبه امل

العراقية وجلميع املعنيي حباضر هذا البلد ومستقبله ِمن النتائج والتداعيات اخلطرية، وُرمبا الكارثية اليت 
ميكن أن يواجهها ُمستقبل العراق، نتيجة املشاريع املائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات ِمن ِقبل 
دول اجِلوار اجلُغرايف للِعراق تُركيا وسوراي وإيران، اليت أدَّت إىل جتاوز هذه الدول على حقوق العراق 
الدول املذكورة،  تبعة يف مشاريع 

ُ
امل القانونية  مارسات غري 

ُ
امل نتيجة  املائية يف هنري دجلة والفرات 

وميكن القول إنَّ أزمة املياه بي العراق وتُركيا ِمن دون جتاهل أبعادها األخرى هي قضية قانونية 
أواًل، والسؤال املعروض هو: هل ينطبق على هنري دجلة والفرات وصَف النهر الدويل؟ وهل جيوز 
ِلُكل دولة متر فيها مياه دجلة والفرات أن تتصرف أو تستحوذ على املياه وحتبسها َوْفق مصاحلها؟

عليهما  تنطبق  لكي  دوليي  هنريي  ليسا  والُفرات  دجلة  هنري  أنَّ  على  تُركيا  اسِتناد  فمع 
ا هنران تُركيان. جند أنَّ وجهة النظر العراقية تستند إىل مبادئ  أحكام القانون الدويل للمياه، وإنَّ
تحدة 

ُ
القانون الدويل بشأن تنظيم اسِتغالل املياه. فنهرا دجلة والفرات دوليان طبقاً لتعريف األُمم امل

الذي يقول إنَّ النهر الدويل هو »اجملرى املائي الذي تقع أجزاء ِمنه يف دول خُمتلفة. ويرى العراق 
أنَّ حوضي هنري دجلة والفرات ُمستقالن عن بعضهما، فِلُكل ِمنهما حوضه ومساره ومنطقته. 
وُيشدد أيضاً على ضرورة التوصل إىل اتفاق ُثالثي، بي تُركيا وسوراي وإيرا؛ لتحديد احلصص املائية 
ِلُكل دولة على أُسس عادلة، وابالعتماد على القانون والعرف الدوليي. وتدعو بغداد إىل اقتسام 
مياه هنري دجلة والفرات بي الدول الثالثة َوْفقاً ِلُمعادلة رايضية، تقوم فيها ُكل دولة ابإلبالغ عن 

حاجتها من املياه الالزمة ملشاريعها، وتشرف على العملية جلنة فنية ُمشتكة.
ومع عدم وجود قواني دولية حامِسة يف موضوع الِنزاعات بي الدول حول املياه، لكن هناك 
تفامهات واتفاقيات وقعت، ألمور ُمتعِلقة ابسِتغالل األهنار لغري أغراض املالحة، واليت ترفض تُركيا 
)وكذلك إيران( توقيع ما مُياثلها، إذ قامت هااتن الدولتان بتشييد السدود واحملطات الكهرومائية 
أسفل  الواقعتي  والعراق  الدولتي سوراي  رأي  أخذ  أو حىت  موافقة  اإلروائية، ومن دون  واملشاريع 
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املائية ميكن احلصول عليها عن طريق  العراق  بيد أنَّ حقوق  شتكة، ومع ذلك 
ُ
امل الدولية  األهنار 

القانون الدويل، إذ توجد اتفاقيات دولية بي العراق وإيران وعدد ِمن البوتوكوالت مثل بروتوكويل 
وبريطانيا،  العثمانية  الدولة  بي  العرب  شط  اتفاقية  وكذلك  وعام1913،  عام1911  طهران 

وُمعاهدة احلدود عام1937 واتفاقية اجلزائر1975.
ولعل ِمن املؤسف هنا وبقدر تعلق األمر ابجلانب الُتكي ودوره يف ُمشِكلة املياه اليت يواجهها 
العراق أنَّ سياسته تقوم على فكرة مؤداها أحقيته يف السيطرة على مصادره املائية مثلما ُيسيطر 
كتسبة 

ُ
امل أو احلقوق  الدولية،  الدويل بشأن األهنار  القانون  العراق على آابر نفطه رافضًة موقف 

تمِثلة مبشروعها الضخم )GAP( على 
ُ
للِعراق يف هنري دجلة والفرات. إنَّ السياسة املائية الُتكية امل

هنري دجلة والفرات يف الوقت الذي تُقدِّم فيه لُتكيا مكاسب ومزااي ُمِهمتي سوف تنعكس آباثرها 
االقتصادية الضارة على العراق، وِمن َثَّ ستصبح ُمشِكلة املياه ذات أتثري سليب على العالقات بي 

الدولتي.
عاهدات اليت أُْبرَِمت بي العراق وتُركيا لينال 

ُ
وَوْفق الواثئق فإنَّ هناك عشرات االتفاقيات وامل

العراق حصته القانونية ِمن مياه دجلة والفرات، ومعظمها -إن مل تكن مجيع هذه االتفاقيات- مل 
يُلتـََزم با سواًء تُركيا أم سوراي، وهكذا حل اجلفاف -تقريبًا- يف الِبالد اليت كانت ُتسمَّى -ِمنُذ 
آالف السني- وادي الرافدين، أو بالد ما بي النهرين )دجلة الفرات(، إذ قامت أعظم احلضارات 

عاهدات ما يلي:
ُ
على ضفيت النهرين، ونذكر ِمن هذه االتفاقات وامل

- االتفاقية املعقودة أثناء مؤمتر جنيف الثاين للمواصالت يف تشرين الثاين 1933 حول 
»استخدام القوى املائية يف األهنار الدولية«، واليت جاء فيها: إنَّ على ُكل دولة حتتفظ يف حدود 
قواعد القانون الدويل، أبن تقوم يف إقليمها جبميع األعمال اليت تراها ُمالئمة السِتخدام القوى املائية 
ما مل تُكن هذه األعمال متس إقليم دولة أخرى، أو كان يتتب عليها أضرار جسيمة بدولة أخرى. 
ويتعيَّ يف هذا الصدد قبل تنفيذها التفاوض بي الدول اليت يهمها األمر للوصول إىل اتفاق بشأهنا.

-  ُمعاهدة الصداقة وحسن اجِلوار املوقعة بي العراق وتُركيا يف 29 آذار 1946، اليت تُعدُّ 
جزءاً من القانون الدويل يف تنظيم العالقة املائية بي دولتي، واليت تنص على قيام اجلانب العراقي 
بِبناء سدود وحمطات كهرومائية يف تركيا، وعلى نفقة اجلانب العراقي متاماً، وقد حقَّقت  االتفاقية 
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كتسبة للِعراق يف حوضي دجلة والفرات، كما أُعطي العراق حقوقاً 
ُ
»اعتافاً تُركيا« ابحلقوق املائية امل

عطيات 
ُ
امل وتقدمي كل  وُمراقبتها...  الُتكية  احملطات  على  الفنيي ابإلشراف  قيام  يف  تتمثَّل  مهمة 

واملقاييس املائية له وقبول تُركيا إبنشاء سدودها َوْفق ِدراسة اخلُباء العراقيي واألتراك، وأنَّ موقع ُكل 
سد تُركي والغرض ِمنه سيكون موقع اتفاق مع العراق... واطالع العراق على مجيع املشاريع الُتكية 
اخلاصة مبا خيدم مصلحتيهما. وال شك أنَّ هذه املشاريع وِمن الصيغ املوضوعة يف أعاله ستخدم 

ابألساس تُركيا يف اخلزن والري واحملطات الكهرومائية.
- وقَّع العراق وتُركيا -يف كانون األول 2014- ُمذكرة تفاهم يف مال املياه، تتضمَّن )12( 
مادة، أبرزها أتكيد أمهية التعاون يف مال إدارة املوارد املائية لنهري دجلة والفرات، وحتديد احلصة 

املائية ِلُكل دولة يف مياه النهرين.
- اتفاقية تقاسم املياه العراقية الرُتكية: بدأت تُركيا والعراق يف شهر أيلول 2021 بتفعيل 
بنود اتفاق جديد حول تقاُسم مياه هنري دجلة والُفرات، مبا يضمن توزيعاً عاِداًل للمياه، وِمن أهم 
ما جاء يف االتفاق –الذي دخل حيَّز التنفيذ يف 14 تشرين األول 2021- إنشاء مركز حبثي 
ُمشتك للمياه بي البلدين. وُصوِدق على االتفاق يف العاصمة الُتكية أنقرة. وأكَّد وزير املوارد املائية 
العراقي السابق مهدي رشيد احلمدايّن أنَّ »ُمذكرة التفاهم تتضمَّن التزام اجلارة تُركيا إبطالق مياه 
املركز  إنشاء  باشرة يف 

ُ
امل إىل قرب  اإلشارة  والفرات«، مع  للِعراق إىل هنري دجلة  وُمنِصفة  عاِدلة 

شتك يف العاِصمة بغداد، ليكون انطالقة لعهد جديد يف العالقات الثُنائية العراقية الُتكية 
ُ
البحثي امل

على صعيد املياه. وتضمن االتفاق ثالثة حماور رئيسة، أوهلا، زايدة اإلطالقات املائية لنهري دجلة 
والفرات، والثاين، إنشاء املركز البحثي، والثالث، تقاُسم الضرر يف فتات الشح املائي، خصوصاً أنَّ 
عاهدات الدولية تقر حبقوق دول املصب.  وال شكَّ أنَّ االتفاق الذي جرى بي 

ُ
ُكلَّ املواثيق وامل

تشاطئة اليت تُعاين ِمن ُمشِكالت 
ُ
العراق وتركيا ميكن أن يكون له األثر اإلجيايب على مجيع الدول امل

حول تقاسم املياه، وِمنها دول حوض النيل.
عاهدات يف أعاله، وغريها، تنصُّ صراحًة على أنَّ أحكامها هي 

ُ
الحظ أنَّ مجيع امل

ُ
ِمن امل

تطبيق لقواعد القانون الدويل، واملقصود ابلقانون الدويل هنا، هو ليس مموعة قواني حُمددة ميكن 
اإلشارة إىل رقم القانون واترخيه، وماذا حيدث يف حالة عدم تنفيذه، ولكن املقصود به هو توجهات 
عامة ميكن الرجوع إليها كدليل عمل، مثل حسن اجِلوار، وعدم إحلاق ضرر »ابلغ« ابلدول اجملاورة، 
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والتشاور، واإلنصاف، والعدل، وغريها، وكلها أمور عامة.
وعليه، ال بدَّ ِمن اإلسراع يف عقد اتفاقيات مع دول اجِلوار لتنظيم عملية اسِتغالل املوارد 
املائية يف حوضي دجلة والفرات، واألهنار احلدودية العديدة اجلارية بي إيران والعراق انِسجاماً مع 
تحدة لعام1997 بشأن اسِتخدام اجملاري 

ُ
مبادئ القانون الدويل العام وأحكامه )اتفاقية األُمم امل

املائية( ومحاية احلقوق املائية للِعراق.
	. مبدأ احلوافز املالية: يُعدُّ ِنظام احلوافز االقتصادية البديلة مدخاًل ُمناِسباً حلل أزمات 
تشاطئة. يف ظل اإلشكاليات واالعِتاضات القانونية الكثرية اليت غدت 

ُ
املياه العاِلقة بي الدول امل

تُثريها مسألة بيع املياه ِمن احلوض الدويل املائي وعدم وجود اتفاقاً هنائياً سياسياً وقانونياً بشأهنا، 
فإذا ما افتضنا أنَّ العراق الذي يُعاين ِمن عجز مائي بنحو )2–3( مليار م3 سنوايً، حيتاج لِشراء 
الواحد حنو )0.40$(،  كعب 

ُ
امل املت  افتضنا سعر  ما  تُركيا، وإذا  ِمن  مياه  مليار م3(  حنو )2 

أن  مبقدوره  العراق  أنَّ  بيد  ذلك،  إزاء  سنوايً  حنو)800,000$(  لُتكيا  العراق  يدفع  أن  جيب 
ا منح حوافز  يقوم بتسديدها ليس كُعملة نقدية ُمقابل حصوله على نصيب إضايف ِمن املياه، وإنَّ
اقتصادية بديلة ِمن قبيل ذلك؛ وزايدة التباُدل التجاري بي الدولتي. ومنح تُركيا أسعاراً تفضيلية 
عتمد عاملياً، والقيام مبشاريع ُمشتكة 

ُ
ِعند شرائها للنفط العراقي أو الغاز السوري تقل عن السعر امل

ستدامة، على أن تقوم 
ُ
عراقية وسورية مع تُركيا تتعلق بِبناء السدود وتنقية املياه وتنمية املوارد املائية امل

تُركيا بضمان إيصال حاجات العراق وسوراي الفعلية ِمن املياه وإعطاء خباهتا للحد ِمن هدر املياه 
يف ِكلتا الدولتي. 

	. إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات يف منطقة خالية ِمن املشاريع املائية: ِمن ضمن 
طالبة إبنشاء قناة مائية أبرض مستوية سهلة 

ُ
قدمة ِمن ُخباء يف املياه هو امل

ُ
قتحات امل

ُ
احللول وامل

ومبقدور  كلم(،   45( وطوهلا  بغداد،  جنوب  يف  بعِضهما  ِمن  النهرين  اقتاب  نقطة  ِعند  احلفر 
الشركات العراقية تطبيق مشروع القناة دون التعويل على الشرِكات األجنبية. وستقوم هذه القناة 
بنقل جزٍء ِمن املياه املطلوبة إىل الُفرات، وسوف تقوم بتعزيز قدرة الدولة العراقية على االستقالل 
ا سوف تعمل على تغذية حبر النجف كخزان مائي  عن الضغوط التكية يف اجلانب املائي، كما أهنَّ

جديد والذي إبمكانه ختزين قرابة( 17 )مليون مت ُمكعب ِمن املوارد املائية.
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بِناء  ُمقتحاهتم حول ضرورة  والباحثون  اخلُباء  قدَّم  العرب:  إنشاء سد على شط   .10
سد على هنر شط العرب جنوب حُمافظة البصرة؛ للسيطرة على املياه العِذبة اليت تذهب إىل اخلليج 
العريب، وهُتدر، وتنتهي فيه، ولتقليل نسبة األمالح يف مياه شط العرب. وإذا ما ُبيِنَ السد فحينها 
ابإلمكان بلوغ مُجلة مكاسب للقطاعي احليواين والزِراعي، فضاًل عن تنشيط القطاع السياحي، ومع 
اعتقاد بعض اخلُباء من أنَّ إنشاء السد سوف يرفع منسوب املياه إىل األعلى؛ إذ سوف يؤدي إىل 
عِوقات األخرى لِبناء السد 

ُ
دن القريبة ِمن هنر شط العرب، وابعتقادهم أيضاً أنَّ ِمن ضمن امل

ُ
غرق امل

هو ارتفاع األراضي على ضفيت شط العرب، إذ يعتقد بعض اخلُباء -ِمن الناحية التقنية- إبمكانية 
عِوقات عب تصميم السد وإنشائه بطريقٍة جتعل ارتِفاع منسوب 

ُ
التغلُّب على هذه التحدايت، أو امل

تعذَّر اسِتخدام تِلك القناة لتخزين 
ُ
املياه غري مؤثِّر على املناطق الزِراعية يف قناة شط العرب، إذ ِمن امل

املياه العِذبة لعدم حتمُّلها هذه الكميات الكبرية، غري أنَّه ابإلمكان ختزين تلك املياه عب حفر عديد 
ِمن القنوات اإلروائية على جانيب شط العرب. وابإلمكان التعاون مع ُمنظمة األغذية والزِراعة التابعة 

تحدة لتنفيذ هذا املشروع.
ُ
لألُمم امل

األمن  لضمان  معه  للتكيُّف  إجراءات  واختاذ  املناخ،  لتغيُّ  السلبية  اآلاثر  ُمعاجلة   .11
ستقبلية للتغريات املناخية، وكيفية مواجهتها، 

ُ
الِغذائي، وتركيز البحث العلمي على اسِتشراف اآلاثر امل

تجدد اليت تتميز خبصوبة 
ُ
واالجتاه إىل االسِتثمار اجلاد يف املياه اجلوفية، خصوصاً يف مناطق اخلزين امل

ا تكون على أعماق بعيدة مبا حُيافظ على نقاء املياه، ويوفِّر  أراضيها. إذ إنَّ ِمن مزااي املياه اجلوفية أهنَّ
الِصناعية، واالسِتشعار عن  امللوثة، ويتطلَّب هذا اعِتماد تقنيات األقمار  للمياه السطحية  بدياًل 
بُعد للحصول على دالئل على مناطق وجود مياه جوفية، مبا يوفر النفقات الباهظة اليت تتطلبها 

عمليات التنقيب. 
12. إسرتاتيجية حصاد املياه )مياه األمطار(:

تُعدُّ عملية حصاد املياه يف املناطق اجلافة وُشبة اجلافة ِمن األمور الالزمة والضرورية ملواجهة 
اجلفاف، وقلة األمطار، وشحة مصادر املائية؛ ملقاومة التدهور البيئي الذي صاحب دورات اجلفاف 
تعاقبة على مناطق واِسعة ِمن الكرة األرضية ومنطقة الشرق األوسط والعراق جزءاً ِمنها، وال خيفى 

ُ
امل

األخذ مبُحفزات  العراق، ممَّا جعل  األمطار يف  املناخي خصوصاً يف هطول  التذبذب  أحد  على 
التكميلي  الري  لالسِتفادة يف  املناطق هو  األمطار يف هذه  ِمن هطول  ِبا  والتوسع  املياه  حصاد 
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واالسِتخدامات األخرى، وتنمية تِلك املناطق .
ا عملية مجع مياه األمطار وختزينها وتوزيعها ِمن سقف  وتُعرف إستاتيجية حصاد املياه أبهنَّ
تبعة لتخزين أكب قدر 

ُ
املنزل، أو ُمسطحات صخرية، أو تُرابية. أي: هي مموعة من اخلطوات امل

مُمِكن ِمن مياه األمطار واالسِتفادة ِمنها بطريقٍة أو أبخرى، وتقوم على مبدأ احتجاز مياه األمطار 
وحرمان األرض من نصيبها اليت غالباً ما تكون ضئيلة. ويُعدُّ أسلوب حصاد املياه قدمي النشأة، إذ 
يرجع اتريخ اسِتخدامه إىل أكثر ِمن ألف سنة يف خُمتلف األراضي اجلافة حول العامل، إال أنَّ التقنيات 
اخلاصة بذه النظُم قد خضعت لتطوير كبري على مر الزمان، وخصوصاً يف الشؤون ذات العالقة 
ابلري، إىل جانب تطوير تقنيات حفظ املياه لتوفري مياه الري لإلنسان واحليوان، وُتستخدم املياه 
اجملموعة يف املنزل وحوله؛ إلعادة اسِتخدامها قبل أن تصل إىل املياه اجلوفية، وُيستخدم حصاد املياه 
لتوفري مياه الشرب واملياه للماشية واملياه الالزمة للري، فضاًل عن االستخدامات التقليدية األخرى. 
وتستخدم أنظمة احلصاد املائي يف املناطق اليت يبلغ متوسط سقوط األمطار أكثر ِمن )200( ملم 

)7.9 بوصة( سنوايً.
أمهية إسرتاتيجية احلصاد املائي

• تقليل االعتماد على أانبيب املياه: ختفيض اسِتهالك املياه الرئيسة، ممَّا يؤدِّي إىل خفض 	
تكاليف الصرف املائي، وتوفري كميات ِمن املياه الصاحِلة للشرب للُمستقبل.

• تعزيز مستوايت املياه يف اآلابر اجلوفية، ومن َثَّ توسيع رقعة املساحات اخلضراء يف املنطقة.	
• مكن أن حتتاج املياه 	

ُ
 ُمعاجلة مياه األمطار وحتليتها بتكلفة ُمنخِفضة نسبياً، إال أنَّه ِمن امل

جمَّعة الصاحلة للشرب إىل أن تُعاجل قبل االسِتهالك؛ الخِتالطها ببعض امللواثت، مثل الزئبق ِمن 
ُ
امل

حرق الفحم يف املباين اجملاِورة، أو براز الطيور.
• إمداد املياه اجلوفية، وتعزيز مستوايهتا حتت بند ما يُعرف بعملية إعادة تغذية املياه اجلوفية. 	
• احلد ِمن الفيضاانت والتخلُّص ِمن مشكالت الصرف الصحي. 	
• منع تكدُّس األمالح يف الُتبة ومحايتها ِمنها.	
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• محاية امللكية: عن طريق احلد ِمن اجلراين السطحي مياه األمطار، اليت تُقلِّل ِمن احِتمال 	
متلكات يف الوقت الذي توفر يف 

ُ
حدوث فيضاانت يف املناطق احلضرية وإمكانية اإلضرار يف امل

املوقع إمدادات املياه الالزمة لالسِتعمال.
نتائج إسرتاتيجية حصاد املياه 

	 تستفيد البيئات اجلافة ِمن نظُم حصاد املياه جبعل أمر الزِراعة أمراً مُمِكناً، مع ندرة املوارد
ستقطبة ِمن اهلطول 

ُ
املائية األخرى يف املنطقة، إذ أييت احلصاد املائي ليساوي الفرص يف توزيع املياه امل

املطري بي أكثر ِمن منطقة. 
	 تشجيع إنتاج كميات أكب ِمن احملاصيل يف املناطق البعلية، ويستخدم احلصاد املائي هناك

لرفع مستوايت اإلنتاج يف املنطقة، وُيساعد على اسِتقراره. 
	.توفري كميات كافية ِمن املياه الصاحِلة لالسِتخدام البشري واإلنتاج احليواين

طرائق حصاد املياه 
	 طرائق ميكانيكية: تتطلب هذه الطريقة ضرورة جتهيز األرض وهتيئتها عن طريق تنظيفها

وتنعيمها ورصفها، أو عن طريق تغطيتها مبجموعة ِمن الصفائح املعدنية، أو البالستيكية، وضمان 
عدم نفاذ املياه عن طريقها.

	 طرائق كيميائية: تُعدُّ املواد الكيمائية يف هذه الطريقة حاجة ُمِلحة يف احلد ِمن نفاذية 
املياه للتبة، وِمن بينها أمالح الصوديوم ومشع البافي. 

	 خزن املياه: يُلجأ السِتخدام هذه الطريقة يف حال كانت املنطقة حمدودة املصدر املائي إذ
ُيصار إىل تغطية السطح بِغطاء بالستيكي بعد حصر املياه للحد ِمن كميات التبخر.

ومع حوايل )%14( ِمن مياه العراق مصدرها املياه اجلوفية -والباقي أييت ِمن املياه السطحية 
لنهري دجلة والفرات- يتخذ بعض العراقيي إجراءاٍت -اآلن-؛ للحفاظ على املياه اجلوفية لغد.
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خامتة
يواجه العراق أزمة مياه تتصاعد مع الوقت، وقد ُتشكِّل حتدايً خطرياً، ممَّا يتطلب إجياد عديد 
ِمن احللول ملواجهتها، إذ تُعدُّ ُمشِكلة املوارد املائية يف العراق ُمشكلًة هيكليًة بطبيعتها، إذ تبلغ 
درجة اإلجهاد املائي يف العراق )3,7 ِمن 5( َوْفق مؤشر اإلجهاد املائي، لتدرج ضمن قائمة الدول 
صنَّفة أبنَّ لديها خطورة عالية فيما يتعلق ابلشح املائي وخماطره، وِمن املتوقع أن يواجه العراق 

ُ
امل

شِكالت االقتصادية والبيئية اخلطرية، منها: متدُّد التصحُّر، وحتوُّل عديد 
ُ
ِمن امل على إثرها عديداً 

نظم 
ُ
ِمن األراضي الزِراعية اليت كانت صاحلة للزِراعة، إىل أراٍض صحراوية، نتيجة لالستخدام غري امل

لألساليب الزِراعية، ونظم الري اليت تسببت يف متلُّح التبة، وِمن َثَّ سيواجه العراق أزمة أمن غذائي 
كبرية، واليت غالباً ما سُتعاجل ِمن استريادات خارجية لسد الطلب احمللي، كما سيواجه العراق موجة 
دن، اليت 

ُ
دن، ممَّا يعين ضغطاً إضافياً على امل

ُ
كبرية ِمن النزوح، وهجرة الفالحي من الريف إىل امل

دن، 
ُ
تواجه اليوم ارتفاع أعداد الُسكان ارتفاعاً كبرياً، ممَّا تسبَّب ابلضغط على البُنية التحتية يف امل

وال سيَّما املياه، ومع افِتقار أغلب املواطني يف العراق إىل ثقافة ترشيد املياه واحِلفاظ عليها، ستواجه 
دن العراقية انقطاعات ُمستمرة يف املياه، وال سيَّما يف وقت الذروة يف فصل الصيف. 

ُ
امل

كما يواجه العراق خطراً مائياً حقيقياً حالياً وُمستقباًل؛ بسبب سياسات دوليت املنبع )تُركيا 
وإيران(، فضاًل عن تذبذب اإليرادات املائية الوارِدة إىل العراق ِمن عام إىل آخر، وسوء اسِتخدام 
املياه وهدر كميات كبرية ِمنه. وإنَّ التغريات املناخية مل حتبس املطر عن العراق ودول اجِلوار، والسيول 
قاِدمة ِمن دول اجِلوار، ولو كان هناك ختطيط جيد وخزاانت السِتقبال السيول القاِدمة ِمن إيران 

وتُركيا وخزهنا واسِتخدامها وقت احلاجة؛ النتفت ُمشِكلة املياه. 
التخطيط  بتبين  مضى  وقٍت  أي  ِمن  أكثر  مطالب  العراقي  القرار  صانع  فإنَّ  وعليه، 
بصحراء  ُمتِصلة  صحراء  بلدهم  العراقيون  جيد  أن  قبل  إستاتيجية،  قرارات  واختاذ  اإلستاتيجي، 
اجلزيرة العربية؛ والعمل على بِناء عالقات دولية، وتعاون إنائي اقتصادي يف مال الزِراعة والطاقة 
وتشجيع  وإيران.  وسوراي،  وتُركيا،  العراق،  بي  اجملاالت خصوصاً  ويف مجيع  والِصناعة  والسياحة 
الدولة للمشاريع االسِتثمارية اخلاصة مبُعاجلة املياه العاِدمة الناجتة عن االسِتهالك الِصناعي واملنزيل 
والزِراعي، وذلك عن طريق دعمها ابلقروض طويلة األمد. وإعادة تنقية مياه البزل الزِراعي اليت تُعدُّ 
ِمن أهم مصادر املياه املعول عليها ُمستقباًل عن طريق ُمعاجلة املواد السامة اليت أُلقيت فيها وخلطها 
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ابملياه العذبة. مع ضرورة عدِّ املياه سلعًة اقتصاديًة ذات قيمة مادية كبرية يشعر املواطن أبمهيتها 
االقتصادية واالجتماعية، ويكون ذلك عن طريق سن التشريعات والقواني اليت حُتافظ على املوارد 
املائية، وتدعم صيانتها، وتردع اجلهات اليت ُتسبب تلوثها وهدرها. وتتطلب تلك األزمة تدخُّاًل 
نظمات الدولية؛ إلجياد احللول اليت تسهم يف 

ُ
وحترُّكاً سريعي ِمن ُكلِّ اجلهات احلكومية املعنية وامل

ضمان حصة البالد ِمن املياه، وتقليل اآلاثر السلبية عب حتشيد اجلهود، وإجياد البدائل املضمونة 
اليت حُتقِّق األمن واالسِتقرار يف العراق. فلوضع حدٍّ للسياسات املائية لدور اجِلوار ال بدَّ ِمن سعي 
قايضة عن طريق التكيز على اجلوانب التجارية اليت 

ُ
احلكومات يف العراق إىل العمل بدبلوماسية امل

ُتشكل عاماًل ُمِهماً لِتلك الدول ِمن الناحية االقتصادية؛ لضمان احلصول على حصة مائية عاِدلة 
للقواني الدولية، كما  كماً ونوعاً عب توقيع اتفاقية تُعيد فيها احلصص املائية بصورة عادلة َوْفقاً 

نوصي بضرورة االستخدام األمثل للمياه وعدم هدرها.
هم يف ُكل ما ذُِكر هو أمهية إدراك صانع القرار العراقي أبنَّنا نواجه حتدايً خطرياً يُهدِّد األمن 

ُ
امل

املناخ،  وأمن  والصحي  والِغذائي  االقتصادي  األمن  يشمل  والذي  العراقية،  للدولة  التقليدي  غري 
شِكلة يف أنَّ صانع القرار العراقي ال يُدرك مدى أمهية 

ُ
واألمن املائي جزء ِمن األمن االقتصادي. وامل

األمن غري التقليدي، وِمنها األمن املائي، وهذا املوضوع ُمهم جداً وإذا مل يتحسَّسه صانع القرار 
ستقبل. إذ أصبح ِمن األمهية مبكان أن تكون 

ُ
العراقي سُيعاين العراق ِمن ُمشكلة وأزمة كبريتي يف امل

لدى احلكومة العراقية، وكذلك األحزاب السياسية الفاعلة على الساحة العراقية رؤية جادة، وموقف 
موحد حول ُمستقبل العراق اإلروائي، وما يتعرض له بلدان من أخطار وحتدايت جسيمة؛ بسبب 

العجز الكبري يف املوارد املائية، وأتثري ذلك على ُمستقبل العراق املنظور.


