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  ١ أزمة املياه يف العراق
  

  نزار السامرائي
  

كان اإلنسان ومنذ أن وجد على سطح املعمورة ، يتطور يف أساليب عيشه واستفادته من املوارد الطبيعية اليت 
   .ة يف جمال استخدام مصادر الطاقة حتيط به ، وخاص

إىل مصدر أو مصادر بديلة ، فإذا كان  متكّن اإلنسان من التحول عرب احلقب الزمنية املختلفة ، من مصدر للطاقةو
اإلنسان قد طور الكثري من املصادر الستخدامات الطاقة ، فإنه ظل عاجزا عن إجياد بديل آخر عن املاء يف إدامة 

أسباب احلياة على سطح األرض ، بل أنّ اإلحصائيات تؤشر أنّ هناك عجزا فادحا يف املصادر الطبيعية للمياه 
غراض االستهالك البشري وألغراض الزراعة والتوسع فيها تبعا للزيادات املطردة يف عدد سكان العذبة الالزمة أل

األرض ، وملّا كانت األار الدولية املشتركة بني أكثر من دولتني ، وخاصة يف الدول النامية مل جتد هلا حلوال 
يكون القرن الواحد والعشرون قرن حروب قانونية حامسة متنع اخلالف والتفسريات املتقابلة ، فمن املتوقع أنْ 

املاء ، ما مل يتوصل العامل إىل حلول عادلة تضمن حقوق الدول املتشاطئة على حوض األار الدولية ومينع الدول 
اليت متنحها تضاريس مرور النهر القدرة على إحلاق احليف بدول أسفله ، ولعلّ منطقة الشرق األوسط هي من 

رشحة ملثل هذه احلروب ، خاصة وأنّ إسرائيل تسعى جللب املزيد من املستوطنني لغرض بني أكثر املناطق امل
إسكام يف صحراء النقب ، وهو هدف ال ميكّن حتقيقه ما مل تتوفر حصص مائية ثابتة ، وملّا كانت فلسطني من 

ياه العربية يف اجلوالن ولبنان ، الدول الفقرية يف مواردها املائية أصال ، فإنّ إسرائيل سترنو بنظرها حنو مصادر امل
  .وألنّ ذلك غري متاح بصفة مستمرة ، أو غري كاف يف حال توفره 

بعد معاناة طويلة عاشتها األسرة الدولية لوضع تعريف حمدد للعدوان ، من أجل التصدي له أو إدانته من قبل 
، أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعريفا له  الدول أو األمم املتحدة ، وبعد ثالثني عاما من عمر املنظمة العاملية

استخدام القوة املسلحة من ( ، والذي عرفت فيه العدوان على أنه  ١٩٧٤لعام  ٣٣١٤، مبوجب قرارها املرقم 
قبل دولة ما ضد سيادة دولة اخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأية صورة تتناقض وميثاق 

من القرار املذكور سبع حاالت مىت توفرت إحداها  ٣، وحددت املادة ) دة وفقا لنص هذا التعريف األمم املتح

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – دراسات اإلستراتيجيةمركز أضواء للبحوث وال

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

   -:أو أكثر ، عد ذلك عمال عدوانيا سواء مت ذلك بإعالن حالة احلرب أم بدون ذلك واحلاالت هي 
ل عسكري مهما كان قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة اخرى أو اهلجوم عليه أو أي احتال –أ 

  . مؤقتا ، ينجم عن هذا الغزو أو اهلجوم أو أي ضم إلقليم دولة اخرى أو جلزء من جراء استخدام القوة املسلحة 
  .قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة بالقنابل أو باستخدام أية أسلحة ضد إقليم دولة اخرى  –ب 
  .دولة ما من قبل القوات املسلحة لدولة اخرى ضرب احلصار على موانئ أو سواحل  –ت 
قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة البحرية أو اجلوية أو األساطيل التجارية البحرية أو  –ث 

  .اجلوية لدولة اخرى 
وجه يتعارض  قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة على إقليم دولة اخرى مبوافقة الدولة املضيفة على –ج 

  .والشروط اليت ينص عليها االتفاق أو أي متديد لوجودها على اإلقليم املذكور 
  .مساح دولة ما باستخدام إقليمها الذي وضعته حتت تصرف دولة اخرى للعدوان على دولة ثالثة  –ح 
وقيامهم بأعمال  إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو بامسها –خ 

تنطوي على استخدام القوة ضد دولة اخرى ومبستوى األعمال املذكورة أو مشاركة الدولة يف ذلك على حنو 
  .ملموس 

ورغم أن هذا التعريف وكذلك احلاالت اليت عدها من قبيل األفعال العدوانية ، غري مستوف لشروط التعريف 
باردة بني القوتني األعظم وخضوع األمم املتحدة ملنطق التوازنات اجلامع املانع ، ألنه وضع يف ذروة احلرب ال

بينهما ، ورمبا على حنو ما هيمنة الواليات املتحدة على أعمال الكثري من اللجان والوكاالت املتخصصة التابعة 
العاملية ،  لألمم املتحدة ، رغم ذلك فإنه يف واقع احلال وحىت صدور تعريف أكثر وضوحا وحتديدا من قبل املنظمة

  .ميكن اعتماده ، معيارا مناسبا للتحاكم مع األفعال الصادرة من بلد ما مما ميكن إطالق وصف العدوان عليها 
إن الكثري من األفعال اليت تقدم عليها بعض الدول بصورة منفردة ، وحتت الفتة محاية مصاحلها الوطنية أو دفاعا 

مع ما يصدر من أفعال من طرف دول اخرى ، ميكن أن يكون سببا  عن أمنها القومي ، أو كرد فعل غري متناسب
يف إثارة نزاعات إقليمية تؤدي إىل نشوب حروب أخطر وأكرب من احلاالت اليت وردت يف تعريف اجلمعية العامة 
املار الذكر ، وهذا يقتضي حتركا جادا وسريعا على مستوى املنظمات الدولية للتوصل إىل تعريف جديد للعدوان 

  .يتخطى النواقص السابقة 
يواجه عامل اليوم أزمات بعضها ما تزال حتت األرض ، وبعضها خرجت إىل السطح ولكنها ما تزال صامتة ، 

واألخري بدأ يضغط بشدة حبثا عن حلول متوازنة تضمن حقوق أطرافها دون إجحاف حبق أي منها ، وهي يف كل 
الة احلركة اليت قد متثل ديدا جديا لألمن واالستقرار إقليميا األحوال مرشحة لالنتقال من حالة السكون إىل ح
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ودوليا ، ولعل أزمة املياه من بني أكثر مشاكل العامل املعاصر تعقيدا وتعلقا جبوهر حياة اإلنسان واستمرار حضارته 
  .على كوكب األرض 

ألسباب طبيعية ، وإمنا املقصود ا ما واملقصود بأزمة املياه ليس اجلفاف الذي يضرب هذا اجلزء من العامل أو ذاك 
تتعرض له حقوق الدول املتشاطئة على أار هلا صفة األار املشتركة أو الدولية ، نتيجة لتصرفات تقدم عليها 

دول تقع يف أعلى مسارات تلك النهار وتلحق ضررا ملموسا وبصرف النظر عن حجمه ، حبقوق الدول الواقعة 
  .تنسيق والتشاور مع األخرية وخاصة يف جمال إقامة السدود اإلروائية الكربى يف أسفلها دون إجراء ال

وملا كانت منطقتنا ختتزن الكثري من أسباب التوتر ، فإن إضافة عوامل جديدة هلا سيعجل من دفعها حنو التفجر أو 
من قبل دول أعايل تلك  يف أحسن األحوال حنو عدم االستقرار ، ورمبا متثل إقامة السدود على األار املشتركة

األار دون األخذ بنظر االعتبار ملصاحل دول املمر أو املصب ، جتسيدا بشكل أو بآخر للتعريف الذي وضعته 
األمم املتحدة للعدوان ، فاإلنسان ال يقتل فقط بالرصاصة أو القذيفة أو الصاروخ ، بل ميكن أن يقتل وبشكل 

ملصادر احلياة ، واملاء يقع يف طليعتها سواء ألغراض الشرب ، أو ألغراض مجاعي بقنبلة نووية ، أو بقطع متعمد 
الري وإنتاج الغذاء ، مع ما يترتب على ذلك من ديد ملصادر احلياة أو يف أحسن األحوال ديدا ملصادر الغذاء 

  .الذي يعتمد على الزراعة 
ت ، وارتباط ذلك بدميومة حياة اإلنسان على وبالنظر ألمهية املياه لكل الكائنات احلية من بشر وحيوان ونبا

سطح األرض ، فقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، قانونا الستخدام ااري املائية الدولية يف األغراض غري 
، ومع أن هذه اخلطوة جاءت متأخرة كثريا ، إال أن املنظمة الدولية وحينما بدأت  ١٩٩٧/ ٥/  ٢١املالحية يف 
ن العامل سيشهد أزمات من نوع جديد ميكن أن دد استقراره ، وقد تنسب بسبب الصراع على تستشعر أ

مصادر املياه حبروب ال ميكن هلا أن تنتهي ، ألن األقوياء سيتمكنون من االستحواذ على ما يقع يف متناول قوم 
ن طرف الذين شعروا بغنب املوقع من مياه عذبة ، وتبقى حالة التململ حىت حتني الفرص لتغيري موازين القوى م

اجلغرايف الذي أدى إىل ذهاب حقوقهم نتيجة ضعفهم وبسبب موقعهم يف اخلارطة ، ليستردوا ما ذهب منها ، 
  .وهذا معناه استمرار األزمات كنار حتت رماد قهر القوة العسكرية وليس قوة احلق والقانون 

هد طاقتها بني الشرائح املختلفة املصاحل ، ومن أجل هذا اهلدف إن القوانني مبا فيها احمللية ، حتاول التوفيق ج
تشرع القوانني الدولية للتوفيق بني مصاحل الدول دون تغليب ملصلحة دولة على حساب اخرى ، أو هكذا جيب 
يف  أن تكون مربرات وضع القوانني ، وعلى ذلك ميكن النظر إىل القانون الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة

، ورمبا سترى فيه دول كانت تأخذ أكثر من حقها الطبيعي من األار املشتركة ، وكأنه موجه  ١٩٩٧/ ٥/  ٢١
ضد مصاحلها بشكل مباشر ، على حني ستنظر إليه دول اخرى وكأنه انتصاف هلا من دول جتاوزت حقوق 
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على التحكم يف موارد تلك األار ،  االنتفاع العادل من مصادر املياه ، وحرمت من حرمته الطبيعة من القدرة
فبات اللجوء إىل قوة القانون أمرا ال مناص منه للموازنة بني مصاحل مجيع األطراف املنتفعة من حوض أو أحواض 

  . األار الدولية 
ع من وبقي قانون األمم املتحدة املذكور يف أدراج األمانة العامة ، ال هي قادرة على فرضه لصاحل الدول اليت شر

أجلها بسبب الطبيعة غري امللزمة للقرارات والقوانني اليت تصدر عن اجلمعية العامة ، وال الدول اليت ترى يف 
القوانني اليت حتد من قدرا على التحكم يف مصادرها املائية مستعدة لتكبيل أيديها بقيود ترى يف نفسها القدرة 

غنب أن مياهها الوطنية تذهب إىل دول اخرى كانت اجلغرافية قد على جتاوزها أو اخلروج عليها ، أو أا تشعر ب
وضعتها يف املوقع الذي ميكن أن مينحها امتياز املشاركة يف هذه املياه دون وجه حق ، وألن العراق يقع يف مركز 

ها له التوترات املائية والسياسية األقوى ، فإن حقوقه املائية تضيع وتتكرس عملية اغتصاب منظمة حلصص يرتب
  .القانون الطبيعي على شركائه يف دجلة والفرات وروافدمها 

) مراد صو ( من املعروف أن دجلة والفرات ال ينبعان من داخل األراضي العراقية ، فالفرات يتشكل من ر 
ضول أي املاء األسود وينبع من مشال شرقي األنا) قرة صو( وينبع من حبرية وان وجبال أرارات مث يلتقي مع ر 

ومن هناك تبدأ رحلة الفرات ليدخل األراضي السورية عند مدينة جرابلس وينضم إليه ر البلخ مث ر اخلابور ، 
 ١٢٠٠كيلومترا ويف العراق يبلغ طوله  ٦٨٠كيلو مترا ، ويف سوريا  ٤٥٠ويبلغ طول الفرات يف تركيا 

قة تفرض على تركيا التزامات جتاه سوريا كيلومتر أي ضعف طوله يف كل من تركيا وسوريا معا ، وهذه احلقي
والعراق من مياه الفرات ضمنتها القوانني الدولية ، وال يغري شيئا أن تركيا مل تلتزم بتلك القوانني أو أن النهر ينبع 

  .من أراضيها 
  شهدت األعوام األخرية جفافا الفتا ، ترافق مع مجلة من الظواهر االخرى ، لعل أمهها 

سدود التركية العمالقة مثل سد أتاتورك على حوض الفرات والذي يكون حبرية تقرب مساحتها اكتمال ال -  ١
مليار متر مكعب من مياه النهر ، هذا غري أكثر من عشرين سدا آخر على  ٤٨كيلومترا مربعا وحيجز  ٨١٧من 

جلانب التركي دون النهر نفسه مثل سدود كيبان وقرة قابا وغريمها كثري وقد بدأت خطوات مأله من طرف ا
  .إقامة وزن حلقوق دول احلوض االخرى أو التقييد بقواعد القانون الدويل املعترف ا 

إقامة سوريا خلمسة سدود إروائية ، يأيت يف املقدمة منها سد الطبقة الذي يكون حبرية األسد واليت حتتجز  -  ٢
  .مليار متر مكعب ، إضافة إىل سد البعث وسد تشرين  ١٢حوايل 

بروز مشكالت داخل العراق حول السياسة اإلروائية ، بسبب صدور الدستور اجلديد يف العراق والذي  –٣
أضاع البوصلة السليمة لرسم املوازنة املائية يف البلد ، مما أدى إىل انفراد إدارة الكيان الكردي يف مشال العراق يف 
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 ٢٠٠٥ربندخيان ، فالدستور الذي مت متريره يف عام التصرف بالسدود املقامة على روافد دجلة ، مثل دوكان ود
، أدى إىل فوضى يف الصالحيات وعجز احلكومة املركزية يف بغداد عن رسم السياسة املائية للعراق ، ومع أن 

تعديال كان قد أدخل على مسودة الدستور يف هذا اجلانب بالذات قبل إقراره ، بعد أن ووجهت املواد اخلاصة 
عل حادة من قبل رجال القانون والباحثني ، فإن التعديالت مل تأت جبديد يف هذا الشأن ، وكنت بالري بردود ف

قد دخلت يف مناظرات تلفزيونية عديدة حول املوضوع وكتبت مقاال نشرته جريدة الوفاق الدميقراطي األسبوعية 
املوازنة ( ت عنوان حت ١١/٩/٢٠٠٥، ويف  ٤/٩/٢٠٠٥اليت كانت تصدر يف بغداد ، على حلقتني بتاريخ 

، عرضت فيها مجيعا ما ميكن أن جيره الغموض املتعمد يف النصوص الدستورية ، على ) املائية والدستور اجلديد 
العراق يف جمال الري ، فقد أعطت القواعد الدستورية اليت مت تثبيتها فيه حقوقا وامتيازات واسعة النطاق 

ساب صالحيات املركز ، فالسلطة املركزية ختلت عن حقوق كان على ح) وخاصة الكيان الكردي ( لألطراف 
جيب أن تبقى حمصورة بيدها إلدارة امللف املائي ، وهذا بدوره كان مبثابة رسالة خاطئة مت توجيهها على األطراف 
 اخلارجية ، بأن دولة غري قادرة على نزع ملف خطري وكبري حبجم ملف املياه من أيدي قوى حملية ، هلي أعجز

متاما عن التعاطي مع هذا امللف بصفحته اخلارجية ، ويف هذه الظروف املعقدة مضت تركيا ال تلوي على شيء يف 
استكمال مشاريعها قيد اإلنشاء من جهة ، ويف تسريع إمالء خزاناا املنجزة وبزمن قياسي ، دون أن تلتفت إىل 

  .على حتريك امللفات املقابلة اليت بيده  تأثريات ذلك على الغري ، السيما إذا كان الغري غري قادر
اتفاقيات بشأن حقوق العراق املائية ، يف حوض  ١٩٤٧ويف عام  ١٩٤٦لقد وقعت احلكومة العراقية يف عام 

رمست الطبيعة خارطته منذ بدء اخلليقة ، وها هي اآلن تتعرض جلرف سياسي هدفه إحلاق الضرر بالعراق أو 
وحينما حتسبت احلكومة العراقية الحتماالت املستقبل ، فلم تكن تركيا قد  هكذا ستكون نتيجته األخرية ،

شرعت يف إقامة سدودها ، حينها كان العراق أكثر البلدان الثالثة تأثرا بالفيضانات املدمرة لكل دجلة والفرات 
الشيوعية والفيضان إنين أواجه مشكلتني يف العراق ، ( ، حىت ينقل عن نوري السعيد رئيس الوزراء الدائم قوله 

، فالعراق إذن سيكون متضررا من عدم تنظيم االنتفاع بدجلة والفرات ، وسيكون متضررا أكثر حينما تقام ) 
  .السدود على النهرين خارج حدود وخارج سيطرته 

ه كان معدل ما يدخل للعراق من دجلة الذي يبلغ طوله من املنبع يف مرتفعات جنوب شرقي األناضول إىل التقائ
متر مكعب يف الثانية  ١٥٠٠كيلومتر ، يف الظروف الطبيعية يزيد على  ١٩٠٠بالفرات وتكوينهما شط العرب 

، ويف مثانينات القرن املاضي ومع اتساع املشاريع الزراعية واإلروائية يف تركيا ، أخذت كميات املياه الداخلة إىل 
عب ، مث تواصل التراجع حىت وصل أخريا إىل متر مك ١٢٠٠األراضي العراقية بالتقلص ، حىت وصلت إىل 

مترا مكعبا ، وقد خلفت هذه الكمية حالة من اجلفاف يف حوض دجلة سوف تتفاقم كثريا حني  ٢٥٠حوايل 
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  .كيلو مترا  ٥٠والذي يبعد عن احلدود العراقية حبوايل ) ليسو( إجناز تركيا لسدها على دجلة واملسمى سد 
العراق ، تطرح بعض اجلهات اليت حتاول صرف األنظار عن األسباب احلقيقية  يف احلديث عن أزمة املياه يف

لألزمة ، وجهات نظر ال تستند على وقائع ، فهي حتمل حكم الرئيس الراحل صدام حسني املسؤولية يف عدم 
أن سدي  إقامة السدود يف العراق ، وهذه اجلهات إما أا طارئة على املوضوع أو أا مغرضة يف ذلك ، فمعروف

املوصل وحديثة ومها من السدود الكربى يف العراق ، قد مت إجنازمها يف حقبة الثمانينات من القرن املاضي وأثناء 
اشتداد هليب احلرب العراقية اإليرانية ، مرغم أن السدين كانا مدرجني على خطة اإلعمار اليت وضعتها مؤسسة 

أن أيا من نظم احلكم السابقة مل تتمكن من حتويلهما من  كلودس يادس ، بداية مخسينات القرن املاضي إال
مليار متر مكعب ،  ١٢مشاريع على الورق إىل شواهد على األرض ، ومن املعروف أن سد املوصل خيزن حوايل 

مليار متر مكعب من املياه ، كما مت إجناز سد محرين الذي ضمن السيطرة على  ١١أما سد حديثة فيخزن 
ليكون مكمال لسد دربندخيان ، وخيزن أربعة مليارات ونصف املليار من األمتار املكعبة ، كما  مناسيب ر دياىل

مت استبدال سد الصدور الغاطس بسد كبري لريفع مناسيب ر دياىل أثناء موسم الذروة يف احلاجة ملياه سقي 
قيد اإلنشاء ، وهناك سدود اخرى املزروعات يف حمافظة دياىل الزراعية ، أما سد خبمة على الزاب األعلى فكان 

أقل شأنا منها ما متت إقامته على حوض ر العظيم ، الذي يعتمد على مياه األمطار فيفيض على حنو يهدد املناطق 
اليت مير ا أو قرا ، يف حني يتحول إىل أرض يابسة صيفا ، ورغم طاقته اخلزنية احملدودة فقد أصبح را جاريا 

كما أن اخلطط وضعت إلجناز سد بادوش ، وكذلك احلال بالنسبة لسدود وادي حوران واليت  على مدار السنة ،
حولت املنطقة إىل أراض مضمونة املياه وخاصة بالنسبة لسقي املاشية اليت تكثر يف املنطقة ، ولعل حتويل خزان 

الفرات  –ق ذراع الثرثار مليار متر مكعب من املياه عن طريق ش ١٤الثرثار من حالة اخلزن امليت ألكثر من 
دجلة ما جيسد اخلطط الطموحة للقيادة العراقية يف حتويل الزراعة إىل نفط دائم من شعار  –ومن مث ذراع الثرثار 

على األفواه إىل واقع ملموس على األرض ، فتلك الكمية اهلائلة من املياه كانت دد البيئة الزراعية بأفدح 
تبخر وتراكم األمالح وما ينعكس ذلك على األراضي ااورة واملياه اجلوفية ،  األخطار حبكم ما تتعرض له من

نينات والتسعينات من القرن املاضي من أحالم أما مشاريع الري والبزل فقد حتولت يف عقود السبعينات والثما
تداعب خميلة العراقيني واملهندسني الذين رمسوها ، إىل شرايني تتلوى من مشال بغداد حىت تلتقي عند املصب العام 

ومن هناك جتري حاملة امللوحة من أرض العراق لتلقي ا يف شط البصرة ولتصب يف اية املطاف ) ر القائد ( 
يج العريب ، ومع ذلك فهناك من ميتلك القدرة على املغالطة والكذب وليفتري على تاريخ مل يدون بكامله يف اخلل

  .حىت اآلن ألنه ما يزال طريا 
يف عقد السبعينات وضعت كليتا اهلندسة والزراعة يف جامعة البصرة دراسة مشتركة ملشروع عمالق آخر كان 
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ع املوارد ، ولكن التكاليف الباهظة هلذا املشروع مع ضعف موارد الدولة ، له أن يكون نقطة البداية للعراق املتنو
وقربه من احلدود اإليرانية اليت كانت حكوماا تتحني الفرص إلشغاله باملشاكل السياسية واألمنية ومنعه من 

شروع بإقامة السري على طريق التنمية الكربى ، كل تلك العوامل حالت دون تنفيذه حينذاك ، وتتلخص فكرة امل
حاجز صناعي كبري يف بداية شط العرب ، ملنع مياهه من الذهاب إىل اخلليج العريب ، وإقامة رين معلقني مبحاذاة 

شط العرب يتم رفع املياه إليهما بواسطة مضخات عمالقة ، األول على الضفة اليسرى وهو األقل كلفة 
واقعة شرق شط العرب بواسطة قنوات تفتح وتغلق آليا ، واألصغر حجما ، ويؤمن املياه للمناطق الزراعية ال

وقدرت كلفة املشروع حينها مبليار دوالر ، والثاين ويبدأ من مشال شط العرب ويغذي وبنفس الطريقة األراضي 
الزراعية الواقعة غرب شط العرب حىت يتالشى عند الفاو ، أما املياه الفائضة عن احلاجة فيتم ختصيصها لري 

الواقعة مشال حمافظة البصرة ، أما موضوع املالحة يف شط العرب فكانت اخلطة تقتضي تعميق غاطس املناطق 
  . النهر لتأمني مرور السفن فيه ، وقدرت كلفة هذا اجلزء بأحد عشر مليار دوالر 

ما يكفي  من املعروف أن الزراعة يف العراق تعاين من أزمات كبرية وخاصة يف الضائعات املائية نتيجة عدم توفر
من وعي زراعي لدي الفالح العراقي ، أو نتيجة احلرص على زراعة الرز واحملاصيل االخرى اليت حيتاج إىل 

كميات كبرية من املياه ، إضافة إىل درجات احلرارة العالية اليت تؤدي إىل تبخر عايل املستوى ، مما يترك األرض 
ليب العلمية اليت ميكن أن تساعد على تقليص اهلدر يف وال شك أن هناك من األسا) السبخ ( عرضة للملوحة 

عمليات السقي ، ولكن ذلك ليس هو احلقيقة الوحيدة اليت تؤدي إىل النقص يف مياه الري ، إذ يأيت السبب 
اجلوهري يف نقص الكميات الداخلة إىل العراق من مياه دجلة والفرات وروافدمها ، ومن يراقب خزانات 

لعراق ستصيبه الصدمة نتيجة اخنفاض مناسيبها على حنو يهدد استمرار احلياة بكوارث جدية السدود الكربى يف ا
 .  

من املعروف أن كميات اخلزن اليت تضمها السدود باإلضافة إىل األهوار يف الوسط واجلنوب كانت تصل إىل 
األخرية قلص  مليار متر مكعب خزنا مدورا ، ولكن اجلفاف الذي ضرب العراق يف السنوات ١٥٠حوايل 

  .مليار متر مكعب فقط  ٧٧اخلزين إىل أقل من 
  فهل تستقيم هذه املعادالت مع القوانني الدولية ومع االتفاقيات الثنائية ؟ 

لقد ظلت تركيا تركز يف عالقاا مع العراق على تصفية وجود حزب العمال الكردي التركي فوق األراضي 
رمبا سربت أنباء عن ربط ذلك بدفع كميات معينة من املياه إىل العراق ، العراقية املتامخة للحدود التركية بل 

وتباينت مواقف الكيان الكردي مع مواقف حكومة بغداد بشأن هذه القضية ، ففي الوقت الذي حيظى فيه 
ن احلزب املذكور بدعم مجاعة مسعود الربزاين ، من منطلق تقوية األوراق الداخلة يف لعبة مشروع دولة كردستا
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الكربى ، ضد كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا ، فإن حكومة بغداد مل جتد سببا يدعوها إىل أن تلجأ إىل 
هذه اللعبة اخلطرة اليت ميكن أن دد الوحدة العراقية بالصميم ، ويبدو أن جمرد التفكري باملستقبل الغامض لوضع 

دفعت مبشروع فدرالية الوسط واجلنوب إىل التراجع يف سلم  املياه يف العراق ، كان من بني األسباب اجلدية اليت
األولويات ، خاصة وأن إيران فضال عن كوا ال تستطيع معاجلة النقص يف كميات املياه اليت حتتاجها منطقة 

اإلقليم املقترح ، فإا يف واقع احلال مضت بعيدا يف حرب مياه مبكرة ضد حقوق العراق يف األار احلدودية 
اصة يف أار الكرخة ودويريج والطيب وغريها ، واليت غريت إيران مسارها وحرمت مناطق يف جنوب وخ

( العراق ظلت تتبجح بأا تدافع عن حقوقها ، وملا كانت املنطقة املقترحة كإقليم للوسط واجلنوب وحتت والية 
تبطة بإيران يف جانبه السياسي ، وميكن ذات طابع طائفي شيعي يف جانبه الديين ، ومر) الس اإلسالمي األعلى 

أن يطرح مطالب حدودية مع احملافظات االخرى ، فكان على املنطقة أن تأخذ يف حساا احتمال استخدام املياه 
كأداة ملمارسة الضغط عليها من قبل احملافظات الواقعة على أعلى حوض دجلة والفرات من اليت متتلك القدرة 

من سدود يف كميات املياه النازلة ألسفل احلوض السيما مع شحة ما يرد يف النهرين بسبب على التحكم مبا لديها 
السدود التركية خاصة وبدرجة أقل السدود السورية ، ويبدو أن هذا من بني أسباب احنسار ظاهرة الدعوة 

  للفدرالية يف اجلنوب 
نتيجة انشغال العراق أو إشغاله حبزم ال  يضاف إىل ذلك أن املوقف التفاوضي العراقي كان يف أضعف حاالته ،

حصر هلا من املشاكل السياسية ، لعل أكثرها اتصاال القضية الكردية ، واليت كانت حترك بأيد خارجية ، 
السترتافه اقتصاديا وبشريا وإشغاله عسكريا ، وصرف انتباهه عن القضايا األساسية اليت على حكوماته التعامل 

ا ، ونتيجة لتحالفات احلركة الكردية مع القوى اإلقليمية والدولية ، فقد مت توظيف ما معها وإجياد احللول هل
يسمى بالقضية الكردية من قبل دول كانت تسحق حقوق األكراد دون رمحة وال تعترف بوجودهم أصال ، ضد 

لك إلدامة انشغاله بلد وفر هلم مناخا سياسيا غري مسبوق لدى مجيع الدول اليت تتواجد فيه أقليات كردية ، وذ
بفرض األمن يف جزء من أراضيه ، مع ما حيمل ذلك من بروز حاالت سلبية يف صيغ املعاجلات اليت تفرضها 

حلل املشاكل  ١٩٧٥الظروف امليدانية الساخنة ، وملا مل جتد القيادة العراقية بدا من توقيع اتفاقية اجلزائر لعام 
ضي يف هذا اخليار ، مما أعطى العراق فسحة من االسترخاء السياسي مكنته املركبة مع إيران ، فقد اضطرت إىل امل

من االنصراف للبناء االقتصادي وخاصة يف االستثمار البشري يف جمال التعليم ، كما مت وضع اخلطط لبناء 
ر كثريا ، السدود اليت كان العراق حباجة إليها على دجلة والفرات وروافدمها واليت كان البدء بتنفيذها قد تأخ

وهكذا فقد شهد النصف الثاين من عقد السبعينات من القرن املاضي أسرع خطوات للتنمية ليس يف العراق 
وحده وإمنا على صعيد الوطن العريب ومنطقة الشرق األوسط ، ومع ذلك فإن اتفاقية اجلزائر سلبت العراق جزء 
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  .من حقوقه املائية يف شط العرب 
زمنا طويال إذ سرعان ما اجتاح الشرق األوسط ، إعصار سياسي كبري محل معه لكن فسحة األمن مل تأخذ 

توترات ما تزال تترك ظالال قامتة فوقه ، وذلك بوصول أية اهللا اخلميين إىل احلكم يف إيران ، وبصرف النظر عن 
أسباب النقمة حقائق الوصول وما رافقها من مالبسات وأسرار ، فإن احلكم اجلديد يف طهران كان معبئا بكل 

على العراق ، ومل ميض على طهران يف عهدها اجلمهوري سوى عشرين شهرا ، إال وكانت احلدود بني البلدين 
تشتعل حبرب ستكون األطول يف تاريخ احلروب النظامية يف القرن العشرين ، وانصرف العراق بكل طاقته 

فاع عن حدوده أمام قوة تستند على قناعات دينية البشرية والعسكرية وموارده االقتصادية لتأمني مستلزمات الد
ال تريد االعتراف بأية حدود تفصلها عن العراق ، فانشغل عن برامج التنمية ، وضعف موقفه التفاوضي بشأن 

القضايا امللحة مع الدول االخرى ، اليت ستجد يف مطالبات العراق حبقه سببا ملمارسة الضغط عليه ورمبا االحنياز 
عدوه ، وتركيا مل تكن لتتردد يف مساومة العراق يف أية قضية فيما لو طرح موضوع حقوقه الطبيعية إىل جانب 

والقانونية يف مياه الفرات ، اليت كانت حينذاك تتعرض ألكرب عملية سطو يف تاريخ األار الدولية املشتركة ، 
ؤمن موردا أساسيا مليزانيته احلربية ، وخاصة أن للعراق خطا لتصدير النفط عرب ميناء جيهان التركي ، كان ي

وباملقابل كانت خطوات تركيا متسارعة على حنو مل يسبق له مثيل إلجناز سدودها العمالقة ، دون أن يتمكن 
العراق من التعامل مع هذا امللف الساخن بقوة احلق والقانون ، وتعامل معه مبرونة املضطر ظنا منه أن الوقت 

ق العراق سيأيت طال الزمن أم قصر ، ولكنه هذه الظنون مل تكن يف حملها أبدا بل أن الذي ستذعن تركيا حلقو
تركيا توسعت وانتقلت خططها من الفرات إىل دجلة ، وبدأ اهلمس يرتفع عن برميل ماء مقابل برميل نفط ، مع 

ذه املقايضة مل يتم تداوله ما يف هذه املقايضة من خيال مريض لعدم تطابقه مع حقائق األشياء ، حىت طرحا رمسيا هل
من قبل أي رمسي تركي ، ولكنه يبقى عامل حتريك لكوامن ال تستطيع أن تطل برأسها صراحة ، ألن سؤاال سيتم 
طرحه على الفور وماذا بعد نضوب النفط ؟ ورمبا السؤال األهم هو ماذا لو أن العراق مل يكن ميتلك النفط أصال 

ها كي حيصل على حقوقه الطبيعية ؟ وهل حيق ألية دولة يف العامل أن خترق ما ؟ فأية سلعة على العراق أن يقدم
رمسته الطبيعة من مسارات لألار يف أقاليم مل تكن حدودها السياسية على ما هي عليه ، وهل أن العامل ال ميتلك 

ضع الذي ميكنها من إحلاق األدوات األخالقية والقانونية املانعة لتصرفات الدول اليت وضعتها اجلغرافية يف املو
الضرر باآلخرين ؟ أم أن على العراق أن يبقى قويا ومتحفزا بصورة دائمية للدفاع عن حقوق ليست القوة هي 

طريق احلصول عليها ، ومن دول اإلقليم الذي ميكنه رؤية العراق قويا وال تتحرك فيه كل النوازع ملنع استمرار 
ه املعادلة ، إذ أن توركوت أوزال الذي حكم تركيا مرة رئيسا للوزراء ومرة قوته؟ ولنأخذ تركيا مثال يف مثل هذ

رئيسا للجمهورية ، ومن أجل أحلاق األذى بعراق صدام حسني ، ويف صفحة من صفحات العمل الدويل الذي 
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اخلي قادته الواليات املتحدة ضد العراق ، مل يتورع عن استخدام أخطر ورقة ميكن أن حترق الوضع التركي الد
وهي الورقة الكردية ، حينما لعب دورا خطريا يف حتريك امللف الكردي ضد الرئيس صدام حسني ، معتقدا أن 

عدوى هذه القضية سيبقى حمجوزا وراء سد احلدود املشتركة بني البلدين ، ولكنه مضى وبقيت القضية الكردية 
 العمليات احلربية وتشدد القادة العسكريني أخطر ديد تواجهه وحدة األراضي التركية ، مل تنفع لقمعها ال

األوفياء لتراث كمال أتاتورك ، وال املرونة املستحدثة يف التقاليد السياسية التركية اليت اختطها حزب العدالة 
  .والتنمية 

مطلع  أما إيران فقد باشرت مشاريعها إلقامة السدود على األار املشتركة ، أو لتغيري مسار األار نفسها منذ
ستينات القرن املاضي ، ورمبا بقي أثر ذلك أقل ظهورا أمام الرأي العام ، كون األار صغرية احلجم وليست مثل 

دجلة أو الفرات باستثناء ر الكارون الذي يصب يف شط العرب والذي أكملت إيران تغيري جمراه صيف عام 
ة الشط وانعدام صالحيته لالستخدامات البشرية خالفا للقوانني الدولية مما أثر كثريا مستوى ملوح ٢٠٠٩

وألغراض الزراعة ، ولكن الواقع يؤشر تأثريات مدمرة على املناطق احلدودية بدء من خانقني وحماوالت تغيري 
مسار ر الوند وقد متت معاجلة آثار ذلك بداية عقد الستينات من القرن املاضي وذلك برفع مستوى املياه يف سد 

طس وفتح جدول صناعي لتغذية املناطق املتضررة ، أما إقامة سد كنجام جم يف منطقة وهران والذي الصدور الغا
أدى إىل إحلاق دمار يف املزارع والبساتني يف منطقة بدرة وجصان فقد أدت إىل هجرة كبرية من املنطقة ، حينها مل 

يء أية اهللا اخلميين إىل احلكم يف إيران ، توضع احللول اجلذرية هلا ، وأخذت مساعي إيران قوة دفع أكرب بعد جم
ورمبا توقع البعض أن االحتالل األمريكي للعراق كان سيوفر ضمانة له أمام برامج جريانه ، أو أن وجود 
حكومات مرتبطة بإيران بشكل أو بآخر ميكن أن مينع األخرية من مواصلة خططها اإلروائية اخلارجة على 

ن واصلت مساعيها بقوة دفع أكرب يف هذا اخلصوص ، إذ تعرض ر سريوان الذي القوانني الدولية ، لكن إيرا
يغذي ر دياىل إىل أكرب عملية سطو على حصص العراق حينما مت تغيري مساره ، وكذلك احلال بالنسبة ألار 

ثل هور احلويزة الكرخة والطيب ودويريج ، مما أدى إىل عرقلة عملية إحياء أهوار املناطق احلدودية مع إيران م
ونتيجة اخلطوات اإليرانية فقد برزت مشاكل وأزمات بني عشائر املنطقة احلدودية يف حمافظة ميسان واليت تعتمد 

على الزراعة وتربية املاشية ، رمبا ستجر إىل نزاعات مسلحة فيما بينها ، أما شط العرب والذي كان عنوانا حلرب 
إيراين على ر الكارون يف أعلى حوضه إىل منع مياه النهر املذكور من  الثماين سنوات فقد تعرض بعد اجناز سد

الوصول إىل شط العرب مما أحدث تغريات بيئية شبه مدمرة على الضفة الغربية للشط نتيجة اعتماد بساتني 
ديد النخيل على هذه الضفة على مياهه يف السقي ومما فاقم من األزمة أن موارد دجلة والفرات تعرضت لنقص ش

  .بعد إكمال تركيا لكثري من سدودها على الفرات ووضع اخلطط ملباشرة إقامة سدود على دجلة 
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وهكذا ميكن القول أن من يتصرف على هذا النحو إمنا يقتبس أساليب العصابات ، ولكنه يطالب حبقوق الدول ، 
ق وإحلاحهم مبناسبة وبدون مناسبة وإال كيف ميكن أن نفسر الزيارات املتكررة ملسؤولني أتراك وإيرانيني للعرا

على املطالبة بعدم استخدام األراضي العراقية للعدوان عليهما أو جعلها مالذا آمنا لقوى معارضة هلما ، تركيا 
تطرح حزب العمال الكردي التركي الذي يتحرك يف مشال العراق ويلقى الدعم من حزب مسعود الربزاين 

قوة إرهابية دد أمنها ، وإيران تطرح وجود معسكر أشرف الذي يضم بضعة وحتشد الدعم الدويل ضده وتعتربه 
آالف من املدنيني من أعضاء حركة جماهدي خلق اإليرانية وجندت هلذا الغرض موفق الربيعي إلخالئه من سكانه 

  .إما بنقلهم خارج العراق أو إبعادهم عن احلدود مع إيران 
من وزارة اخلارجة أو من وزارة الزراعة أو وزارة املوارد املائية ، قد كلف  يف حني أننا مل نسمع أن موظفا حكوميا

نفسه عناء املطالبة بوقف عدواما املستمر منذ سنوات طويلة ويهدد حياة املاليني من العراقيني ، فلماذا يكون 
مطلوبا من تركيا مطلوبا من العراق إبعاد حزب العمال الكردي ومنظمة جماهدي خلق من أراضيه ؟ وال يكون 

؟ أال تعد أعمال التغيري اليت ) إطالق سراح مياه العراق احملتجزة يف سجون السدود التركية واإليرانية ( وإيران 
جتريها كل تركيا وإيران يف األار املشتركة ، أكثر خطورة من وجود حزب العمال التركي أو من وجود جماهدي 

  خلق ؟
ل األربع مبصاحل العراق ، وعدم التزام الواليات املتحدة بالقوانني واملواثيق إن عدم اكتراث حكومات االحتال

الدولية اليت تفرض عليها محاية مصاحل العراق كدولة حمتلة ، شجع كال من تركيا وإيران على جتاهل مصاحل 
ضوحا فيها وخاصة العراق يف الشأن املائي خاصة ، إضافة إىل امللفات االخرى اليت كان الدور اإليراين أكثر و

  .امللف األمين 
إن احلديث عن عراق موحد من قبل أي طرف مل يعد كافيا ما مل يقترن جبدية يف موضوع املياه بالدرجة األوىل ، 
وليس من احلكمة أن تلقي أية حكومة عراقية أي سالح من يدها إذا كان صاحلا للتلويح به عند الضرورة بوجه 

القانون الدويل يف عالقاته الثنائية ، ورمبا ال تكون الظروف مالئمة الستخدام مثل  من ال يريد الركون إىل منطق
هذا السالح ، ولكن احلكمة ال تقضي برتعه فالفرق بني امتالك السالح أو الضغط على الزناد فرق كبري ، ورمبا 

 من تأثري أي بلد جماور له يستطيع العراق التأثري يف دواخل اجلوار عرب مداخلها ، إن عزم على ذلك أكثر بكثري
على دواخله ، وليس من احلكمة الركون إىل منطق العالقات الدولية أو احلوار إذا جتاهلها الطرف اآلخر ، كما 
أنه ليس من املنطقي الركون إىل حكمة الدول ذات التقاليد العريقة يف عالقاا مع الدول االخرى ، مع أطراف 

فأن ذلك سيعد ضعفا معيبا من جهة ، وتفريطا حبقوق البلد من جهة اخرى ، تتصرف تصرف العصابات ، وإال 
  .خاصة إذا استكملت مشاريع السطو على حقوق العراق املائية 
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صحيح أن هذه األفكار ال ينبغي أن جتد طريقها إىل العلن بل ستبقى ضمن اخلطط السرية ألي بلد يعتمدها ، 
دولة اليت تعتمدها منهاجا ، وال توجد دولتان متجاورتان ، ال توظفان ورمبا سيتم نفيها بشكل قاطع من قبل ال

كل ما لديهما الواحدة ضد االخرى من ملفات ، إال أن إسقاط هذا النمط من التعاطي السياسي حتت أية ذريعة 
تنسجم وأمناط ، سواء منها بزعم االلتزام باملواثيق الدولية أو االتفاقيات الثنائية ، إمنا يعد غفلة وسذاجة ال 

  .السلوك املعتمد من قبل الكثري من الدول ، وال تعرب عن روح العصر وال آليات حتركه 
 
  
  
  
  
 


