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 االفتتاحية بقلم رئيس التحرير

يكث����ر الحديث خالل هذه األيام عن تعرض 
العراق الى واحدة من اسوء االزمات المدمرة 
لنس����يجه البيئي واالجتماعي واالقتصادي، 
وقطع����ا في مرحل����ة الحقة السياس����ي اال 
وهي أزمة فقدانه ألكث����ر من ثلثي موارده 
المائية القادم����ة من تركيا عبر نهري دجلة 
والفرات، بسبب اقدام الجانب التركي على 
إقامة سلس����لة من السدود العمالقة ضمن ما 
يسمى بمش����روع غاب، وآخرها سد أليسو 
الذي من المنتظر ان تبدأ عملية خزن المياه 

فيه مطلع شهر تموز-يوليو القادم.
ان م����ن يتاب����ع التصريح����ات الحكومي����ة 
واإلعالمي����ة وردود األفعال الش����عبية في 
الع����راق وظهوره����ا المفاجئ الى س����احة 
االح����داث يتصور ان ما يج����ري هو قرار 
مفاج����ئ اتخذته القي����ادة في انق����رة او ان 
انما  المائية  سدودها العمالقة ومش����اريعها 
نزل����ت من الفضاء بي����ن ليلة وضحاها وال 
يدرك ان هذه المش����اريع التركية معلنة منذ 
وق����ت طويل ويجري تنفيذها منذ س����نوات 
عدة، اال ان انش����غال صانع القرار العراقي 
بمختل����ف الحكومات التي ش����هدتها الدولة 
العراقي����ة الحديث����ة بلعبة الس����لطة والنفوذ 
والصراعات المحتدمة م����ن اجلهما جعلته 
يفقد الرؤية االستراتيجية لمخاطر المستقبل 
التي تهدد االمن الوطني العراقي، ويتجاهل 
مصالح الدولة العليا لحساب مصالح ضيقة 
آنية، فكانت النتيجة انهاك واضعاف مستمر 
لبني����ة الدول����ة، وتبديد مأس����اوي لمصادر 
قوتها، فضاعت الكثير من الفرص المؤاتية 
لتوظيف مص����ادر القوة ل����دى العراق في 
فرض واقع إقليمي ودولي يعمل لمصلحته 
ف����ي جميع المج����االت ومنها ضمان حصة 

عادل����ة في مياه رافديه الش����هيرين بموجب 
اتفاقي����ات دولي����ة ملزمة للجان����ب التركي 

والسوري.
المائية  العراق لحصص����ه  فق����دان  وخطر 
يكش����ف ع����ن مس����يرة طويلة من الفش����ل 
التفاوضي للسياس����ة الخارجي����ة العراقية، 
ويدل داللة واضح����ة على ان تأثيرات هذا 
الفشل ال تقتصر على جيل بعينه، بل قد تمتد 
بش����كل كارثي أكبر لتطال مستقبل األجيال 
القادمة، وهذا ما يظهر جليا في هذه االزمة، 
وربما يظن صانع القرار في بغداد أن هذه 
االزمة من الس����هل تجاوزه����ا، اال أن عليه 
أن يدرك جيدا أن بغداد ليس����ت في افضل 
المعنيين  وجيرانه����ا  التفاوضية  ظروفه����ا 
باألزم����ة اكثر قوة ووح����دة وتصميم منها، 
وهم يدركون ما يفعلون، انهم يريدون فرض 
ارادتهم ومصالحهم على حس����اب مصلحة 
العراق، وقضية المياه هي مجرد سلسلة في 
توظيف قدراتهم لتحقيق هذا الهدف، والذي 
قد يكون من ش����روطه ايرانيا بقاء بغداد في 
فلك طهران ألجل غير محدد، اما شروطه 
تركيا فهي ضمان مصالح أنقرة االقتصادية 
في الس����وق العراقي، وربما الحصول على 
حصة ما من نفطه ضمن ما يس����مى النفط 
مقاب����ل الماء، وكذلك سياس����يا ضمان بقاء 
صوتها مسموعا في بغداد عند االقدام على 

أي خطوة سيادية.
بعب����ارة مختص����رة: نجح جي����ران العراق 
في اتقان توظي����ف قدراتهم لتحقيق مصالح 
الوطني����ة العليا، والتس����اؤل المطروح هو 
متى يتقن-أيضا-صانع القرار لدينا توظيف 
مصادر قوته لحماية مصالح العراق العليا؟

م�سكلة املياه بني العراق وتركيا: �سوء يف الإدارة والتخطيط
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مقدمة 
تش���كل المياه حوالي ثالثة أرباع مس���احة األرض، 
فهي ليس���ت عصب الحياة والبقاء فحس���ب، بل هي 
أيضًا من مقومات س���المة البيئة والصحة الجسدية 
واإلس���تقرار اإلجتماعي والنم���و اإلقتصادي، لذا، 
فإن األمن الغذائي يرتبط إرتباطًا وثيقًا بأمن المياه، 
وتق���ّدر كمية المياه العذب���ة بحوالي 3% من إجمالي 

المياه في العالم.
مفهوم النهر الدولي

يقص���د بالنهر م���ن الناحية القانوني���ة، بأنه الوحدة 
المائية التي تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات 
التي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكّون حوضًا 
واح���دًا، وينته���ي حوض النهر في بح���ر أو بحيرة 
داخلية ال تتصل بالبح���ر، ويدخل في حوض النهر 
كذلك مجاري المياه التي تسير تحت األرض وتكون 

متصلة بالنهر.
أنواع األنهار:

األنهار الوطنية:  1-
المقص���ود باألنهار الوطنية، األنه���ار التي تقع من 
منابعه���ا إلى مصابه���ا وجميع روافده���ا في إقليم 
دولة واحدة، كنهر الس���ين في فرنس���ا ونهر التايمز 

في المملكة المتحدة. ويخضع النهر الوطني لس���يادة 
الدولة التي يجري فيه���ا، وينبع من ذلك حق الدولة 
صاحب���ة النهر بتنظيم اس���تغالل م���وارده والقوى 

الطبيعية الموجودة فيه كما تشاء.
وهن���اك من األنهار ما يطلق عليها باألنهار الوطنية 
ذات األهمي���ة الدولية رغم أنها تق���ع في إقليم دولة 
واح���دة، كما ل���و كان النهر ينبع عن���د حدود دولة 
مجاورة ويصب في بحر عام ال اتصال لهذه الدولة 
به، حيث تظهر لهذا النهر أهمية دولية إذا كانت مياه 
هذا النهر صالحة للمالح���ة الدولية، حيث يقوم هذا 
النهر بالتس���هيل للدولة المجاورة باإلتصال بالبحر. 
وبالتالي، يكون من الس���هل القي���ام بأعمال تجارية 

دولية بين هذه الدول وغيرها من الدول.
األنهار الدولية 2-

يمكن تعريف األنهار الدولية بصورة عامة بأنها هي 
األنهار التي تنبع من دولة وتجري في دولة أخرى، 

أو هي التي تفصل أو تجتاز إقليم دولتين أو أكثر. 
لقد مر تعريف النهر الدول���ي بعدة مراح ابتداًء من 
معاهدة باريس للس���الم عام 1814 الى ان اعتمدته 
الجمعية العام���ة لألمم المتحدة ع���ام 1997، التي 
عرفته )ش���بكة المياه السطحية والجوفية التي تشكل 
بحك���م عالقاتها الطبيعية ببعضها البعض كاًل واحدًا 
نحو نقطة دخ���ول واحدة, وهو المجرى الذي تكون 

اجزائه في دول مختلفة (.  
وهناك نوعان لالنهار الدولية، وهي: 

أ - األنهار الحدية أو المتاخمة: 
وهي تلك األنه���ار التي تكون حّدا بي���ن دولتين أو 
أكثر من دولتين، أي أنها تسير بمحاذاة حدود الدول 
وتش���كل حدودًا دولية لها. وم���ن أمثلة هذه األنهار: 
نهر إيفروس بين تركيا واليونان، ونهر شط العرب 

التكييف القانوين لنهري دجلة والفرات

د.يا�سر املختار
باحث يف ق�سم الدرا�سات القانونية
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بين العراق وإيران.
وهذا النوع ايضًا يشمل نوعان هما 

األنهار المتاخمة الصالحة للمالحة )خط التالوك(- 
األنهار المتاخمة الغير صالحة للمالحة- 

ب - األنهار المتتابعة 
وهي األنهار التي تجتاز أو تنساب من أراضي دولة 
إلى أراضي دول أخرى بالتتابع، وتنقسم الدول التي 
يمر فيها النهر إلى ثالث، وهي: دولة المنبع، ودولة 
المجرى، وهي الوس���ط, والثالث هو دولة المصب. 
وأقرب مث���ال على ذلك هو نهر الفرات حيث تكون 
تركيا دولة المنبع، وسورية دولة المجرى، والعراق 
دول���ة المصب.  مثال اخر على ذلك نهر النيل الذي 

يمّر بعشرة دول أفريقية.

المصادر القانونية لحقوق الدول في النهر الدولي
صاغت رابطة القانون الدولي قواعد هلس���نكي في 
الع���ام 1966م الخاصة بالمج���اري المائية الدولية 
واعتبرتها نصوصًا إضافية للقانون الدولي في حال 
غي���اب اإلتفاق أو العرف الدول���ي، وهذا ما نّصت 
عليه المادة األول���ى منه. إذ حددت المادة )38( من 
النظ���ام األساس���ي لمحكمة الع���دل الدولية مصادر 
القانون الدولي بصورة عامة، إن اعتماد أي صيغة 
س���واء كانت معاهدة أو ع���رف أو إجتهاد باعتباره 
مصدر قانوني لألنه���ار الدولية ال بد أن يأخذ بعين 
اإلعتبار عدة مبادىء أساس���ية ال يمكن تجاهلها في 
كل نهر دولي س���واء كان متعاقب���ًا أو نهرًا حدوديًا 

وهذه المبادىء تتمثل:

اعتبار كل نظام لألنهار الدولية ينتمي لحوض - أ
صرف واحد، وهو وحدة طبيعية واحدة متكاملة 
حيث يتكّون الحوض من تلك الوحدة الجغرافية 

الطبيعية التي تكّون مجرى مياه النهر.
 كل دولة مشتركة مع دولة أو دول أخرى في - ب

حوض النهر الدول���ي أن تأخذ بنظر اإلعتبار 
جميع الحقوق المقررة لبقية الدول سواء كانت 
هذه الحقوق مكتس���بة أم مق���ررة لها بموجب 
إتفاقي���ة خاص���ة أو قاعدة عرفي���ة أو قانونية 
ق���ررت هذا الحق نتيجة اإلس���تغالل المتواتر 
لمدة طويل���ة من الزم���ن دون اعتراض بقية 

الدول المشتركة معها.
أهم المصادر القانونية للنهر الدولي

المعاهدات الدولية 1-
األعراف الدولية 2-
المب���ادئ العامة للقان���ون الدولي، أهمها مبدأ  3-

الحقوق المكتس���بة و مبدأ عدم جواز التعسف 
في اس���تعمال الح���ق، مبدأ االس���تخدام غير 

الضار لإلقليم.
القضاء والفقه. 4-
مبدأ حسن الجوار 5-

حقوق الدول المتشاطئة في ظل اتفاقية عام 1997
إتفاقي���ة األمم المتح���دة لعام 1997م بش���أن قانون 
اس���تخدام المجاري المائية الدولي���ة في األغراض 
غير المالحية ه���ي المعاهدة الوحي���دة التي تغطي 
المياه العذبة المش���تركة وتطبق بشكل عالمي. وهي 
إتفاقية إطارية، أي توفّ����ر إطارًا للمبادئ والقواعد 
التي يمكن أن تطبق وتعدل لتالئم الس���مات المميزة 

للمجاري المائية الدولية المعنية. 
تم إبرام هذه اإلتفاقي���ة المتكونة من )37( مادة في 
21 أيار/مايو 1997م بوصفها ملحقًا بقرار الجمعية 
العامة 229/51، وقد تم التصويت االتفاقية فوافقت 
عليها مئة وثالث دول، وامتنعت س���بع وعش���رون 
دول���ة عن التصوي���ت وعارضته ث���الث دول فقط 
هي: بورن���دي، الصين وتركيا. والس���بب الرئيس 
لمعارضته���ا يرج���ع إلى كونها م���ن دول المجرى 
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األعلى الت���ي تزمع القيام بمش���روعات مائية على 
األنهار التي تنبع من أراضيها. فالصين، تزمع بناء 
سدود إضافية على نهر ميكونج، بينما تستمر تركيا 
في مش���روع )GAP( في األناض���ول على نهري 

دجلة والفرات،
ال ش���ك ان دخ���ول االتفاقي���ة حيز التنفي���ذ بتاريخ 
2014/6/18، بعد انضم���ام دولة فيتنام والذي يعد 
الصك الخامس والثالثين، اذ س���يضع هذه االتفاقية 
حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إيداع هذا الصك، وذلك 

استنادًا الى المادة )35( من اتفاقية عام 1997.
 وبالرغم م���ن أهمية دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ 
التي تع���د كعالمة فارقة في القانون الدولي، اال انها 
ل���ن تكون مرجعا تلقائيا لحل لخصومات المائية بين 
الدول المشتركة باالنهار الدولية، وذلك لعدة أسباب:

 اوال: بس���بب طبيعته���ا الش���مولية كاتفاقية اطارية 
تتضمن مبادئ ومفاتيح حلول، وليست حلوال جاهزة، 
الية خصومة او خالف مائي بين الدول المتشاطئة. 
ثانيا: لكون الزاميتها تش���مل ال���دول االعضاء في 
االتفاقية فق���ط، اي البلدان الخمس���ة والثالثين التي 

صادقت عليها.
لقد جاءت اتفاقية األمم المتحدة لعام 1997م، منظمة 
لحقوق الدول المتشاطئة في النهر الدولي في القضايا 
غير المالحية، فهي تشكل المدخل القانوني الحقيقي 
لحل أي نزاعات محتملة لمسألة المياه، من حيث أنها 
اتفاقية إطارية ذو طبيعة مكملة، إضافة إلى استنادها 
لمبادئ عرفية من أهمها مبدأ االس���تخدام المنصف 
والمعق���ول واإللتزام بالتعاون والتش���اور وغيرها، 

إضافة ال���ى تنظيمها للمعاهدات الس���ابقة والالحقة 
من حيث عدم تضاربها معها في حال أصبحت هذه 

اإلتفاقية نافذة. 
موقف العراق القانوني من نهري دجلة والفرات

يمر في العراق نهران عظيمان هما دجلة والفرات، 
كل منهم���ا ينبعان من تركيا ويصبان به. إن للعراق 

حقوقًا تاريخية وجغرافية في هذين النهرين، 
الناحية التاريخية، أق���ام أهالي وادي الرافدين  1-

السدود عليهما منذ األلف الخامس قبل الميالد.
 الناحي���ة الجغرافية، نالح���ظ أن نهري دجلة  2-

والفرات يقطعان مس���افة في العراق أكثر من 
كال الدولتي���ن المتش���اطئتين، وإن ط���ول نهر 
الف���رات الكل���ي 2880كم، يقطع ف���ي العراق 
مس���افة 1200كم، وهذا يعني أن له نسبة %52 
من نس���بة طوله اإلجمالي. ويعتبر هذا حق من 
الحقوق الجغرافية للعراق في النهر. أما بالنسبة 
لنه���ر دجلة فيبلغ طوله ما يق���ارب 1718كم، 
ويقطع في الع���راق 1415كم من طوله الكلي، 
أي م���ا يقارب نس���بة 82% من ط���ول النهر، 
إضافة إلى الروافد الت���ي تصب في النهر عند 
مروره في العراق، فإن نهر دجلة يتلقى حصته 
الرئيسية من المياه في العراق، وهذا يعتبر حق 
إضافي للعراق في نه���ر دجلة إضافة إلى حقه 

التاريخي والجغرافي. 
بس���بب أهمية المياه العذبة التي مصدرها األس���اس 
هو األنه���ار، اصبح النزاع على األنهار الدولية من 
أهم المنازعات التي تدور في الشرق األوسط حول 
استخدام مصادر المياه ذات الصبغة الدولية، ونقصد 
هنا ب� نهر الني���ل ونهري دجلة والفرات، إذ ان هذه 
األنهر تعد العامل األكثر خطورة في توتر العالقات 

بين دول هذه االنهر.
إن غياب اتفاق متعدد األطراف حول تقس���يم المياه، 
واللج���وء المتك���رر لدولة المنبع الت���ي هي تركيا، 
إلى تنفيذ مش���روعات مائية ضخمة بدون تنس���يق 
مع دولتي المرور والمصب )س���ورية والعراق( قد 
أّدي���ا في الماضي إلى أن ُيث���ار من وقت آلخر عدد 
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من األزمات المتالحق���ة الناتجة عن إلحاق الضرر 
ببعض مصالح الدولة المعنية. 

اإلتفاقيات الدولية بين دول حوضي دجلة والفرات
ف���ي الس���ابق، كان نهرا دجلة والف���رات ينبعان 
ويصبان م���ن دولة واحدة وهي الدولة العثمانية، 
وبس���بب ذلك لم تكن هناك مش���اكل قانونية ُتثار 
حول اس���تخدام واس���تغالل هذين النهرين. غير 
أنه بع���د انتهاء الكيان السياس���ي لإلمبراطورية 
العثمانية بعد الحرب العالمية األولى، واس���تقالل 
سورية والعراق عنها، وما رافق ذلك من اقتطاع 
أجزاء من س���ورية الطبيعية، فقد اختصت تركيا 
بالمجرى األعلى لنهري دجلة والفرات، وسورية 
بالمجرى األوس���ط، والعراق بالمجرى األدنى. 

وبذل���ك أصبح لكٍل منهما نه���ران دوليان، حيث 
يخض���ع اس���تغاللهما الختص���اص دول ثالث، 
فظهرت الحاجة إلى حفظ حقوق كل من سورية 

والعراق إزاء تركيا. 
ولم تظهر أي مش���كلة قانونية بين دول نهري دجلة 
والفرات الثالث حتى بدأت تركيا ومن ثّم سورية في 
وضع الخطط الستغالل نهر الفرات، بل والبدء فعاًل 
بتنفيذ تلك المش���روعات دون التوّصل إلى أي اتفاق 
لتسوية المش���اكل التي تصاحب تنفيذها، ولقد سعى 
العراق إلى لقاءات متعددة ودخل في مفاوضات مع 
سورية وتركيا بهدف الوصول إلى توقيع معاهدة بهذا 
الش���أن في الوقت الذي كانت كل من تركيا وسورية 
ينفذان مشروعاتهما قبل التوصل إلى تسوية ترضى 

عنها جميع األطراف المعنية. 
ومن المعلوم أنه ال وجود وحتى اآلن لمعاهدة تنظم 
المش���اركة في مي���اه دجلة والفرات أو اإلس���تغالل 
المش���ترك، إاّل أن هن���اك اتفاقيات ُعقدت ترس���ي 
مبادىء عامة وتش���ّدد على حقوق بلدان أسفل النهر 

في المياه الداخلة إلى أراضيها. 
وعليه، سوف نقوم بتقس���يم اإلتفاقيات والمعاهدات 
الدولية التي تخّص نهري دجلة والفرات الى قسمين: 
أواًل: المعاهدات والبروتوكوالت الدولية التي عقدت 

قبل الحرب العالمية الثانية: 
وُيقص���د به���ا المعاه���دات التي ُأبرم���ت بفترة 
اإلنتداب، حيث كانت كٍل من س���ورية والعراق 
تح���ت اإلنت���داب الفرنس���ي والبريطان���ي على 
الترتيب، فعملت كٍل من فرنس���ا وبريطانيا على 
توقيع إتفاقات باسم كٍل من سورية والعراق على 

التوالي، وذلك بالنيابة عنهما: 
اإلتفاقية الفرنسية البريطانية المعقودة بتاريخ - أ

1920/12/23م حول ش����روط اإلنتداب على 
فلسطين والعراق.

معاهدة لوزان 1920م.- ب
اإلتف����اق الفرنس����ي التركي الموّق����ع بتاريخ - ج

1921/10/20م حول شروط تحقيق السالم. 
معاه����دة الصلح أو معاهدة الس����الم بين تركيا - د

والحلفاء العام 1923/7/24م.
اإلتفاقية الفرنسية - التركية للصداقة وحسن - ه

الجوار الموقعة في 1926/5/30م.
اإلتف����اق العام 1930م بين فرنس����ا )باس����م - و

سورية( وتركيا.
ثانيًا: المعاه���دات والبروتوكوالت الدولية التي 

عقدت بعد الحرب العالمية الثانية: 
س���وف نتناول هن���ا المعاه���دات والبروتوكوالت 
الدولي���ة التي أبرمت بعد الح���رب العالمية الثانية، 
أي الفت���رة الت���ي انتهى فيها اإلنت���داب البريطاني 
والفرنس���ي وتحّول كٍل من س���ورية والعراق الى 
دولت���ان مس���تقلتان، حيث أصبح بإم���كان كل من 

الدولتين إبرام المعاهدات الدولية لصالحها: 
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البروتوكول العراقي - التركي الموقع بتاريخ - أ
1946/3/29م حول ضبط تدفق المياه: 

التزم���ت تركيا م���ن خالل ه���ذا البروتوكول 
بإعالم العراقيين عن خططها لبناء مشروعات 
تخزين للمياه على نهري دجلة والفرات بقصد 
التوص���ل إلى إتفاق مش���ترك بي���ن الطرفين 
)المادة الخامسة(. لكن األتراك لم يلتزموا بهذا 
البروتوكول منذ أواس���ط الس���بعينيات، وذلك 
عندما بدأت السلطات التركية بإقامة مشروعات 
ضخمة على نهر الفرات، بدون إعالم مسبق أو 
تبادل تمهيدي للمعلومات مع جيرانهم العرب.

وإن ع���دم توقيع إتفاقية عادلة ومنصفة في تلك 
الفترة يعود إلى أربعة عوامل هي: 

• ضعف الخبرة العراقية في مجال المياه. 	
• قصر النظرة السياسية لدى حكام العراق 	

وعدم تغليب مصالح العراق بعيدة المدى. 
• إن أغلب رجاالت السياسة العراقية آنذاك 	

كانوا أبناء نجباء ذوي تربية عثمانية. 
• إن أغلب رجاالت السياسة العراقية كانت 	

تحكمهم سياسة الوالء لألتاتوركية. 
وال شك أن هذا البروتوكول حّقق اعترافًا 
تركيًا بالحقوق المائية المكتسبة للعراق في حوضي 

دجلة والفرات، وهذا بحد ذاته مكسب للعراق.
 بروتوكول التعاون اإلقتص����ادي والفني بين - ب

العراق وتركيا )أنقرة 1971/1/17م(: 
البروتوكول العراقي التركي العام 1980م: - ج

 لق���د تّم توقيع بروتوكول بي���ن العراق وتركيا 

العام 1980م والذي قضى بضرورة التوّصل 
إلى اتفاق على قسمة مياه الفرات خالل مهلة ال 
تتج���اوز فبراير 1982م مع احتمال تمديد هذه 
المهلة سنة واحدة في حالة الضرورة، ولتحقيق 
ذلك، شّكلت لجنة فنية الجتماعاتها التي عقدت 
في أنقرة في شهر س���بتمبر 1983م، ومتابعة 
دورات اجتماعات اللجنة بعدئٍذ بش���كل ش���به 

منتظم في عواصم البلدان بالتناوب. 
البروتوكول الس����وري التركي للعام 1987م - د

حول تقسيم مياه نهر الفرات: 
بحسب المادة السادس���ة من هذا البروتوكول، 
التزم الطرف التركي بترك كمّية س���نوية من 
مياه نهر الفرات تصل في متوس���ط 500 متر 
مكعب في الثانية، تنساب عبر الحدود التركية 
السورية. وفي الحالة التي ال يبلغ فيها منسوب 
النهر هذه الكمية، تلت���زم تركيا بتغطية العجز 
خالل الش���هر التالي. ولكن الالفت للنظر على 
أن هذه المادة تبقى س���ارية المفعول إلى أن يتم 
التقسيم النهائي لمياه النهر بين الدول المتشاطئة 
الث���الث. وهذا يعني أن م���ا نصت عليه المادة 
السادس���ة في البروتوكول لم يكن سوى تسوية 

مرحلية مؤقتة. 
اإلتف���اق العراق���ي الس���وري بتاري���خ - ه

1990/4/16م: 
 وم���ن خالل ما توّصل إليه اإلتفاق الس���وري 
التركي، توّصل الطرفان العراقي والس���وري 
إلى تس���وية ثنائية تحدد حصتيهم���ا من كمية 
المياه التي س���محت تركيا بانس���يابها بموجب 
تس���وية العام 1987م ب�500م3/ثا، فقد توصل 
اإلتف���اق الس���وري العراقي إلى من���ح العراق 
حصة بنس���بة 58% وسورية 42% من إجمالي 
كمية المياه الواصله إلى س���ورية عند الحدود 

السورية التركية من نهر الفرات. 
 كما صدر بيان مشترك بتاريخ 1993/1/20م: - و

 بعد زيارة رئيس الوزراء التركي إلى سورية، 
حيث جاءت الفقرة المتعلقة بالمياه كاآلتي: )إن 
البروتوكول الموّقع بين الحكومتين الس���ورية 
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والتركية الع���ام 1987م، ونظرًا لقرب امتالء 
س���د أتاتورك، فقد اتفق الجانبان على التوصل 
قبل نهاية الع���ام 1993م إلى حل نهائي يحّدد 
حصص األطراف في مياه نهر الفرات، وقد تّم 
تكليف وزي���ري خارجية البلدين بمتابعة إنجاز 

هذا الموضوع(. 
عل���ى الرغم من أن العام 1993م قد مضى 
ولم يحدث تغييرًا في مج���ال المياه، إال أن 
البيان الصادر عام 1993م ُيعتبر بيانًا هامًا، 
إذ يتضمن اعترافًا تركيًا بضرورة اقتس���ام 
مياه نهر الفرات، مما يعني اإلعتراف بدولية 
نهر الفرات والحق الس���وري والعراقي في 

مياهه هو حق وليس منحة. 

اتفاقية العراق وسوريا على نصب محطة ضخ - ز
سورية على نهر دجلة العام 2002م:

لقد تم توقيع هذه اإلتفاقية بين العراق وسوريا 
بحضور كل م���ن وزيري ال���ري العراقي 
والسوري بتاريخ 2002/4/9م، على نصب 
محطة ضخ س���ورية على نهر دجلة، حيث 
اتفقا على أن تكون كمية المياه التي تس���حبها 
سورية من نهر دجلة بمقدار 1.250مليار/

م3 س���نويًا.  وأخذتا بنظ���ر اإلعتبار ما جاء 
بالفق���رة الس���ابعة من المحضر المش���ترك 
الموق���ع بتاري���خ 2001/1/31م. وإذ تولي 
الحكومتان أهمية التعاون والتنسيق المشترك 

بشأن قضية المياه. 
ان تحديد حصة س���وريا م���ن نهر دجلة بكمية 

محدده وليس بالنس���بة المئوية، يعد خطأ جسيم 
من الحكومة العراقية الس���ابقة، ألن نسبة تدفق 
النهر في انخفاض مس���تمر، وبالتالي مهما قل 
منس���وب المي���اه في نهر دجلة س���تبقى حصة 

سوريا 1.250مليار/ م3 سنويًا.
من خالل هذه اإلتفاقي���ات والبروتوكوالت التي 
وقَّعت عليها تركيا مع كٍل من س���ورية والعراق 
سواء في مرحلة اإلنتداب أو بعدها )أي قبل وبعد 
الحرب العالمية الثاني���ة(، إضافة الى اإلتفاقيات 
الت���ي وقعتها تركي���ا مع دول مج���اروة خارج 
حوضي دجلة والفرات، نجد إن جميع النصوص 
الت���ي وردت في هذه اإلتفاقي���ات تؤّكد وتبرهن 
عل���ى وجوب إعت���راف تركيا بالطاب���ع الدولي 
لنه���ري دجلة والف���رات وتوزي���ع مياههما بين 
ال���دول الثالثة، وذلك خالفًا لمضمون مالحظات 
تركي���ا على قانون اس���تخدام المج���اري المائية 
الدولية ف���ي األغراض غي���ر المالحية، وخالفًا 
لبعض التصريح���ات والمواقف التي كانت تخدم 
اإلس���تهالك المحلي في تركي���ا، أو لتأخير عمل 
اللجنة الفنية المش���تركة للمياه اإلقليمية المشكلة 

بموجب بروتوكول العام 1980م.
المواقف القانونية للدول المتشاطئة على النهرين

اواًل: الموقف التركي 
إن موق���ف تركيا من نه���ري دجلة والفرات  1-

يتلخ���ص بأنه���ا ال تعترف بدولي���ة النهرين 
وتعتبرهما نهران عاب���ران للحدود، وتقول 
ب���أن دجلة والف���رات ث���روة قومية خاضعة 
للس���يادة التركية وحدها، حيث أنها تعبر عن 
النه���ر الدولي بأنه النه���ر المتاخم فقط، وان 
النهر الذي يعبر أكثر من دولة هو نهر عابر 

للحدود، وال يتمتع بأي صفة دولية. 
إضافة إلى أنها اعتبرت نهري دجلة والفرات  2-

حوضًا واحدًا بالرغم من أن جميع الدراسات 
التركية من هيدرولوجية وهيدروجيولوجية، 
تعتبر بأن دجلة والفرات حوضان منفصالن. 
نالحظ أن الموق���ف التركي مخالف لجميع 
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القواع���د واألعراف الدولية بش���أن األنهار 
لعام  اإلتفاقي���ة األخيرة  الدولية وبخاص���ة 
المجاري  بقانون استخدام  المتعلقة  1997م 
المائية الدولية في األغراض غير المالحية 
الت���ي رفضتها تركيا بش���دة، كما أنها تخل 
بجميع واجبات حسن النية وحسن الجوار، 
وتخرق اإلتفاقيات الثنائية بينها وبين كل من 
سورية والعراق المؤكدة على دولية نهري 

دجلة والفرات. 
ثانيًا: الموقف العراقي والسوري 

أما الموقف العراقي والس���وري، فإنهما متفقان  
إلى حٍد كبير من ناحية الموقف التركي، ألنهما 
يقعان تحت دولة المنبع، حيث أن كال الدولتين 
تأكد عل���ى دولية نهري دجلة والفرات، وإنهما 
نهرين منفصلين وع���دم إمكانية نقل مياه دجلة 
إلى حوض الفرات بس���بب ملوح���ة المياه في 
منخف���ض الثرث���ار، ويرى الع���راق أنه يجب 
عق���د إتفاق ثالثي بين دول الحوض الثالثة من 
أجل التوصل إلى قس���مة عادلة للمياه بين دول 
الحوض والتي تقوم على أس���اس مبدأ اإلقتسام 
المنص���ف والمعقول، وقاع���دة عدم اإلضرار 
بالغير، وعلى تركيا اإلعتراف بدولية النهرين 
واحترام حقوق كل من سورية والعراق فيهما.

نجد أن مش����كلة العراق األساس����ية في شحة 
المياه، تدور في محورين، 

األول: ه���و أن المش���كلة األول���ى للعراق هي 
قانونية، بس���بب ع���دم وجود اتفاقي���ات دولية 
مبرم���ة بينها وبين تركيا من أجل تنظيم حقوقه 
ف���ي النهرين، وبنفس الوقت عدم احترام تركيا 
لكل المعايير واألسس القانونية لمراعاة حقوق 

دول أسفل النهر. 
المحور الثاني: هو وج���ود منابع نهري دجلة 
والف���رات ف���ي الخ���ارج، وقيام دول���ة أعالي 
النهرين ببناء الس���دود عليهما، مما يجعله في 

موقف صعب أزاء دول أعالي النهر.
 حي���ث بينت وزارة الموارد المائية العراقية 
بأن المعدل الس���نوي للجريان الطبيعي لنهر 

الفرات ب�)30.3( مليارم3 في السنة، وبنوعية 
)450( جزء بالمليون عند الحدود العراقية 
السورية، هذا قبل استكمال المشاريع التركية 
والس���ورية على حوض النه���ر، ويتوقع أن 
يبلغ المعدل الس���نوي للجريان بعد استكمال 
المش���اريع التركية والس���ورية على حوض 
النهر إلى )8.45( مليار م3 سنويًا، وبنوعية 
تت���راوح عنده���ا مجموع األم���الح الصلبة 
الذائب���ة الكلية بين )1250 – 1350( جزء 
بالملي���ون مم���ا يعني أن هن���اك نقصان في 
معدل الواردات المائية س���يصل إلى حوالي 
70%. كما بينت بأن المعدل السنوي للجريان 
الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية قبل 
اس���تكمال المش���اريع التركية السورية هو 
)19.43( ملي���ار/م3 وم���ع روافده 49.48 
ملي���ار م3 س���نويًا، وبنوعي���ة )250( جزء 
بالمليون ويتوقع أن يكون المعدل الس���نوي 
للجري���ان )9.16( مليار/م3، بعد اس���تكمال 
المش���اريع التركية والس���ورية مما يعني أن 
هن���اك نقصان في معدل ال���واردات المائية 
س���يصل إلى حوالي 61%، وه���ذا يعني ان 
العراق في موقف خطر ج���دًا ويجب ايجاد 
حلول جذرية لهذه المشكلة واال سوف يصبح 
العراق في المس���تقبل عب���ارة عن صحراء 
قاحلة بحيث حتى مياه الشرب يقوم بشرائها 

على شكل قناني من الخارج. 
وعليه فإن حل هذه المشكلة يرتكز على الطرق 
القانوني���ة، ولكن عدم وج���ود اتفاقيات دولية 
مبرم���ة بينه وبين تركيا من أجل تنظيم حقوقه 
في النهرين، وبنفس الوقت عدم احترام تركيا 
لكل المعايير واألسس القانونية لمراعاة حقوق 
دول أس���فل النه���ر، لذا يجب عل���ى الحكومة 
الدبلوماس���ية مع  الجه���ود  تكثيف  العراقي���ة 
تركيا، وذلك من خ���الل المفاوضات القانونية 
والسياسية من اجل التوصل الى اتفاق يضمن 

حق العراق في مياه النهرين.
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الواقع المائي في العراق
تعتم���د الموارد المائية في الع���راق بدرجة كبيرة 
على المياه الس���طحية لنهري دجلة والفرات، في 
حي���ن أّن معظم موارد المياه المتج���ددة الطبيعية 
ف���ي العراق تأتي م���ن خارج الب���الد. يعتبر كل 

من دجلة والفرات نهري���ن عابرين للحدود. ينبع 
كالهما في تركيا وقبل التقائهما، يعبر نهر الفرات 
نحو  1000 كم ونهر دجلة نحو 1300 كم داخل 

أراضي العراق كما في الشكل 1.
تمتد المنطقة التابعة لحوض نهر دجلة في العراق 

املوارد املائية يف العراق: التحديات املحلية والدولية 
وال�سعوبات القانوينة والدبلوما�سية

م. د حيدر حممد زوين
كلية هند�سة املوارد املائية/ جامعة القا�سم اخل�سراء

شكل 1: الخريطة المائية للعراق
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على مس���احة 253000 كم2، اي ما يعادل 54 % 
من مجموع مس���احة حوض النهر. ويقّدر متوسط 
الجريان الس���طحي الس���نوي ب� 19.43 كم3 لدى 
دخوله إلى الع���راق. وتقع جميع روافد نهر دجلة 

على ضفته اليسرى.
ويقدر متوسط التدفق الس���نوي لنهر الفرات لدى 
دخوله إلى العراق بنحو 30 كم3، مع قيمة سنوية 
متقلبة تتراوح بي���ن 10 و 40 كم3. وخالفًا لنهر 
دجلة ال يتصل الفرات بأّي رافد خالل مروره في 
العراق. وتصّرف حوالي 10 كم3 سنويًا إلى هور 
الهامار )أحد األهوار في جنوب البالد(. أّما ش���ط 

العرب فهو النهر الذي يتشّكل نتيجة التقاء الفرات 
ودجل���ة جنوبًا وهو يصب في الخليج بعد مس���ار 
طوله 190 ك���م فقط. أّما نهر كارون الذي ينطلق 
من األراضي اإليرانية فيبلغ تدفقه السنوي 24.7 
كم3، وهو يصب في ش���ط الع���رب جالبًا له كمية 

كبيرة من المياه العذبة قبيل بلوغ البحر.
باالضافة الى اعتماد الع���راق في موارده المائية 
على المياه الس���طحية بنس���بة 94 % ، فانه يعتمد 
ايضا وبش���كل متزايد على المياه الجوفية بنس���بة 
6 % خصوصا الغراض الري )ش���كل 2(. ومع 
نقص���ان واردات المياه الس���طحية وتزايد اعداد 

السكان وزيادة مش���اريع التنمية يصبح من المهم 
وضع استراتيجية لتسخير المياه الجوفية.

تتراوح كمي���ة هطول األمطار ف���ي العراق بين 
)100-800( ملم سنويا وحسب المنطقة. فنجد في 
المنطقة الشمالية منه تتجاوز 800 ملم سنويا وتقل 
كلما اتجهنا جنوبًا في حين تعاني المنطقة الغربية 

والمتمثل���ة بالبادية من فقر أمطارها حيث ال تزيد 
على 100 ملم سنويًا. يقسم العراق جيولوجيًا إلى 
خمسة مناطق هي: المنغلقة؛ والجبال؛ والمتموجة؛ 
المنطقتين  وتمت���از  والصحراوي���ة.  والس���هلية؛ 
)المنغلق���ة والجبال( باحتوائها على خزانات مائية 
جوفية ذات مياه جيدة وصالحة لالستخدام خاصة 

شكل 2: مصادر المياه في العراق
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م���ن ال���واردات المائية رغم انه يس���اهم فقط في 
4% من اقتصاد البل���د، إذ ي�عتمد حتى اآلن %90 
من مزارعينا على أس���لوب الري التقليدي، وهذا 

ي�جع�لنا م�ن أكث�ر ب��لدان الع��الم ه��درًا للمياه.

تحديات الموارد المائية 2-
تشكل الموارد المائية شريان الحياة األساسية لبيئة 
المناطق الجافة وش���به الجاف���ة حيث يقع العراق 
ضمن هذه المناط���ق وقد واجهت الموارد المائية 

الشكل 3: نسب استهالك القطاعات المختلفة للموارد المائية في العراقز

ف���ي المنطقة الجبلية حيث تكثر الينابيع العذبة وال 
يتجاوز عمق المياه عن سطح األرض )5-50( م.
وتوج���د في المناطق الس���هلية كمي���ات من المياه 
الجوفية ناتجة من تس���ربات مي���اه دجلة والفرات 
وهي ال تبعد كثيرًا عن س���طح األرض. في حين 
نجد أن مستودعات المياه الجوفية في البادية يزيد 
عمقها عل���ى 300 م وغالبًا ما تكون مياهها قليلة 
الجودة ولكنها تصلح للزراعة وإلى حد ما للشرب 
خاصة في حوض الفرات الواقع في الجهة الغربية 

من العراق الذي يمتد إلى األراضي السعودية.
يقدر إجمالي حجم المياه الجوفية في العراق بحدود 
2 مليار م3، وأشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة 
إلى وج���ود خزان مائي جوفي هائ���ل في المنطقة 
الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية من العراق، قدر 
مخزونه المائي بنحو 200 مليار م3 وتغذيته المائية 

السنوية تصل إلى 1447 مليون م3.

وفي مجال االس���تفادة من المي���اه الجوفية وضمن 
االس���تراتيجية الموضوعة، فإن كميات المخزون 
مح���دودة ويمكن اس���تثمارها ألغراض الش���رب 
والزراعة لمساحات محددة في المناطق البعيدة من 
مصادر المياه السطحية. إذ ُحفرت 7345 بئرًا مائيًا 
من���ذ 2003. فيما يقضي المخطط بأن تحفر الهيئة 
العامة للمياه الجوفية ألف بئر سنويًا في محافظات 

العراق، إضافة إلى حفر آبار للقطاع الخاص.
جوانب استهالك الموارد المائية في العراق 1-

تصل الحاجات الحالية لمختلف االستخدامات 60 
ك���م3، عدا المتطلبات إلدامة األهوار بالمنس���وب 
المطل���وب والبالغ 16 كم3، أم���ا الحاجات المائية 
المستقبلية فتبلغ 76.952 كم3. تستهلك منها %78 
لألغراض الزراعية و 7% لإلم���داد المنزلي، و 
15% لالس���تخدام الصناعي كما في الشكل 3. اذ 
يالحظ ان القطاع الزراعي يستهلك الجزء االكبر 
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ف���ي العراق العدي���د من التهدي���دات والكثير من 
األضرار وخصوصًا في النصف الثاني من القرن 
الماضي فقد جففت مس���احات واسعة من األهوار 
التي تش���كل نصف المس���طحات المائية وكذلك 
تقلصت الم���وارد المائية للبحيرات ومياه األنهار 
الجارية بسبب إقامة السدود والمشاريع اإلروائية 
في كل من س���وريا وتركيا وإي���ران حيث يعاني 
نسبة كبيرة من السكان في الريف من ندرة المياه 
الصالحة للشرب، ويوجد في العراق مجموعة من 
األنهار الرئيس���ية التي اغلب مصادر المياه فيها 

من خارج العراق.
3.1 تهديد االمن المائي

تساهم تركيا بنحو90 % من مجموع التدفق السنوي 
لنهر الف����رات، في حين أن الج����زء المتبقي يعود 
لسورية مع حصة صغيرة جدًا يساهم بها العراق. 
ويعتمد نهر دجلة في شكل كامل على منابع تركيا، 
اذ تساهم تركيا بنسبة 38 % مباشرة في نهر دجلة 
الرئيس����ي وبنس����بة 11% في رواف����ده التي تنضم 
إلى مجراه الرئيس����ي في العراق، فيما تغذي أنهر 
عراقي����ة فرعية دجلة بما نس����بته 42% من مياهه. 
وتأتي البقية من إيران التي تش����ترك هي األخرى 
بأكث����ر من 41 نهرًا فرعيًا تنبع من إيران وتصب 
في العراق. عملت إيران على قطع النس����بة األكبر 
منها، ببناء س����دود عليها، ما تس����بب بقلة واردات 
دجلة وتعرض مدن عراقية تمّر عبرها، للجفاف.

يتعرض األمن المائي في حوضي دجلة والفرات 
حاليًا ال���ى التحديات التي تمث���ل واحدة من ابرز 
القضاي���ا التي س���وف تجابه الع���راق في الوقت 
القريب. وذلك بس���بب سياس���ات تركي���ا المائية 
المتمثلة في اقامة مش���روعات الري والس���دود ، 
وهدفها من ذلك خفض تدفق منس���وب مياه دجلة 
والف���رات الى العراق واس���تعمال المياه س���الحًا 
سياس���يًا وورقة ضغط عليه وضده للوصول الى 
هدفها في مقايضة المي���اه بالنفط العربي واهداف 

اخرى مهمة .
تس���عى تركيا الى تحقيق جملة أهداف ذات ابعاد 

سياسية واقتصادية هي كاآلتي :

تس���ييس المياه : وتس���عى تركي���ا من وراء أ. 
تس���ييس المياه الى الحصول على دور فاعل 
ومؤثر في ترتيبات المنطقة السياس���ية أو في 

مايسمى بالنظام الدولي الجديد.
اس���تخدام المياه كورقة ضغ���ط وابتزاز ضد ب. 

العراق الضعاف قدرته االقتصادية.
تطمح تركيا ان تكون س���لة الغ���ذاء للمنطقة ج. 

العربية ، وعليه فان سياس���تها المائية ترمي 
الى توسيع هيمنتها على دول الجوار وخاصة 

سوريا والعراق.
اذ يتجلى تهديد السياس���ات التركية منذ س���نوات 
طويلة على االستفادة من موقعها الجغرافي فعملت 
على انش���اء عشرات الس���دود العمالقة الستغالل 
المياه وتخزينها واالس���تفادة منه���ا و من اهم هذه 
المش���اريع  هومش���روع غاب العمالق الذي ُيعّد 

واحا من أضخم مشاريع المياه في العالم.
3,2 مشروع الكاب

)GAP( Southeastern Anatolia Project
يعتبر مش���روع »الكاب« )شكل4( الواقع جنوب 
ش���رق األناضول أكبر مش���روع تنم���وي متعدد 
األغ���راض ينفذ ف���ي تركيا في العص���ر الحديث 
وتعلق عليه الحكومة التركية آمااًل كبيرة في تنمية 
المحافظات التس���ع الواقعة في الجنوب الش���رقي 
لتركيا والتي تعتبر أكثر المناطق تخلفًا فيها وهي: 
ديار بكر، غازي عينتاب، سيبرت، شانلي أورفا، 

أدي يامان، ماردين، كالس، شرناك، وبطمان.
يهدف المش���روع إلى توس���يع الرقعة الزراعية 
وتولي���د الكهرب���اء والتحكم بمياه نه���ري الفرات 
ودجل���ة عبر بن���اء العديد من الس���دود ومحطات 
التولي���د الكهرومائي���ة والمنش���ئات الهيدرولكية. 

يتلخص المشروع باالتي:
• بدء العمل به في 1936 ويكتمل في 2027	
• يقع على جنوب ش���رق االناضول المجاورة 	

للعراق وسوريا
• يتأل���ف من 22 س���دًا )12 منج���زه، 2 قيد 	

االنش���اء، 8 مخطط���ة( و 19 محطة لتوليد 
الطاقة الكهرومائية
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شكل 4: مشروع الكاب التركي

• اهم الس���دود هي اتاتورك، اليس���و )منش���ئ 	
حديثا(، كيبان، قارقيا، براجيل، قوم قايام

• تقدر القدرة التخزينية للمش���روع بنحو 100 	
مليار متر مكعب

• يولد 7476 ميكا واط في الساعة	
• يروي المشروع بنحو 4.2 مليون هكتار من 	

االراضي الزراعية التركية
يتوقع ان يحجز المش���روع 53 % من مياه دجلة 
الداخل���ة إلى العراق و72 % من مياه الفرات وان 
العراق الذي يعاني اآلن نقصًا مقداره 10 كم3/سنة 
س���يواجه وضعًا خطرًا جدًا في السنوات القادمة 
جراء تنتاق���ص وارداته المائية الى الثلث )جدول 
1( مع انجاز المشروع التركي. وفي مجال البيئة، 
فان تلوث المياه جراء اس���تخدام المواد الكيمياوية 
في تس���ميد االراضي الزراعية ف���ي تركيا والتي 
سترويها مياه المش���روع التركي سيحدث مشاكل 
بيئية شديدة الخطورة عندما يجري تصريف هذه 

المياه ثانية إلى النهر.
ومن اهم المش���اريع التركية القائمة حديثا هو سد 
اليسو، اذ يعد هذا الس���د ثاني أكبر مشروع مائي 

يقام في تركيا بعد سد أتاتورك العمالق )على نهر 
الفرات(، ويقع الس���د على نهر دجلة قرب منطقة 
دراغيتجين بين محافظتي ماردين وسيبرت على 
بعد 65 كم من الحدود الس���ورية والعراقية، وهو 
من النوع اإلمالئ���ي الركامي، يبلغ طوله 1820 
مترا وارتفاعه 135 مترا وحجم سعته التخزينية 
40.11 كم3، ومس���احة بحيرته 313 كم2.، وهو 

جزء اساسي من مشروع الكاب.
يهدف المش���روع ال���ى الحصول على مكاس���ب 
اقتصادي���ة كثيرة يأتي في مقدمته���ا توفير الطاقة 
الكهربائي���ة للبالد، وتقليل مس���توردات البالد. اذ 
تبلغ طاقة المحطة الكهرومائية للسد 1200 ميكا 
واط، وتنتج 3830 كيكا واط في الس���اعة سنويًا، 
وهذا يعني ان المشروع مخصص بالدرجة األولى 

إلنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها تركيا. 
يرتبط مش���روع س���د اليس���و بمنظومة ثانية من 
المشاريع االروائية التي س���وف تتم إقامتها على 
نهر دجلة وروافده األخرى، وهي تش���كل جميعها 
خطرًا كبيرًا على اقتصاد العراق لكونها س���وف 
ت���ؤدي الى حبس كميات كبيرة من مياه النهر عن 
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معدل الوارد المائي المتوقع بعد اكمال مشروع 
الكاب في 2027 )كم3 / سنة(

معدل الوارد المائي الحالي من خارج 
العراق )كم3 / سنة(

9,16 19,43 دجلة

8,45 30,3 الفرات

17.66 49.73 المجموع

% 64.48 النقصان

جدول 1: واردات العراق المائية الحالية وبعد اتمام مشروع الكاب

األراض���ي الزراعية المحاذي���ة للحدود مع تركيا 
ومن أهمها: مش���روع جزرة: هو مشروع متعدد 
األغراض واألهداف، أنشئ لغرض إرواء مناطق 
)نصيبين، أيدل، س���يلوبي( بالمي���اه، عن طريق 

الضخ، ويتألف من المش���اريع اآلتية: سد جزرة: 
ويقع على نهر دجلة جنوب س���د اليس���و المقترح 
على بعد 35 كم، وعلى مس���افة 4 كم شمال مدينة 

جزرة قرب الحدود السورية.
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يس���مونه ب���الد الرافدي���ن، وارض النهرين، 
وارض السواد، وبالد )شنعار(، وكلها تسميات 
تش���ير الى ان العراق هو نتاج النهرين: دجلة 
والفرات، بدونهما كان تاريخه البعيد قد تشكل 

بطريقة أخرى.
وظل الماء يلعب الدور الرئيس في رسم معالم 
الع���راق الداخلية، وتحدي���د عالقاته الخارجي 
إل���ى يومنا الحاض���ر. فداخلًيا يرتبط س���كانه 
بالماء ارتباًطا كبي���ًرا، بعضه مقدس، كما هو 
ح���ال الصابئة ونهر الف���رات، وبعضه يتعلق 
باالعتماد على المياه في السياحة كما هو حال 
الشالالت في الش���مال، أو في تربية المواشي 
كم���ا الحال ف���ي االهوار، وكذل���ك الحال مع 
الزراعة التي ترتوي بش���كل شبه كلي على ما 
تجود به االنهار وتفرعاتها. فضال عن االهمية 

الصناعية للمياه.
على الصعيد الخارجي، ايضا كان الماء السبب 
الرئي���س الذي من خالله تت���م عالقات العراق 
مع جيرانه، ومع بقية اإلمبراطوريات والدول 
في العالم، حيث كان الماء محط جذب للغزاة، 
وللفاتحي���ن، او حتى للذين يطلبون التعاون مع 

اإلمبراطوريات العراقية عبر العصور.
إن اهمية الثروة المائية بالنس���بة للعراق، كان 
من المفترض أن تجد من السياسات واالساليب، 
ما من ش���أنه أن يحافظ عليها ويستغلها بالشكل 
االمثل، عبر اقامة المشاريع اإلروائية الحديثة، 
وتس���خير هذه الثروة في الزراعة والصناعة، 
التصح���ر ودرجات  والس���ياحة وفي مكافحة 
الحرارة المرتفعة صيًفا. إال أن هذه التصورات 
لم يتمك���ن العراق من تحقيقه���ا، باألخص، إذ 

اصيبت الزراعة بالش���لل ش���به التام، وتوقفت 
الصناع���ة، واهملت الس���ياحة، وبات العراق 

ساحة للعواصف والكثبان الرملية المتطايرة.
أن سوء استغالل العراق للثروة المائية، وقفت 

خلفه اسباب كثيرة، ومنها اآلتي :
اواًل:- أسباب داخلية 

هذه االس���باب كثيرة ومتعددة، ومن الممكن أن 
نبين البعض منها رغم تداخلها، مثل:

أسباب سياسية. 1
إذ تمثل ظاهرة عدم االستقرار السياسي، 
من أه���م العقبات التي تقف بوجه التنمية 
الش���املة في البالد، باألخص موضوعة 
اس���تغالل الثروة المائي���ة، فتطوير هذا 
القطاع يتطلب رسم سياسة عامة مائية، 
وتطبيقها بشكل نزيه وبكفاءة عالية. وهذا 
األمر ال يمكن أن يت���م في ضوء وجود 
المالي  والفساد  السياس���ية،  المحاصصة 

واالداري الذي يعاني منه العراق.
أسباب امنية . 2

 مع���روف إن رأس المال ال ينش���ط في 
المناطق غير األمنة، ومعروف ايضا إن 
العراق قد عانى م���ن االرهاب والعنف 
المنظم، االمر الذي جعله بلًدا غير مؤهل 
الس���تقبال الش���ركات العالمية المختصة 
ببن���اء وتطوير المش���اريع المائية. ومن 
جهة أخرى فقد هدمت العمليات االرهابية 
اإلروائية  والنواظم  المشاريع  الكثير من 
على االخص في الفترة التي خضعت فيها 
بعض مناطق البالد لس���يطرة االرهاب، 

ممثال بتنظيم داعش. 

الرثوة املائية يف العراق

د.�سعدي البراهيم
باحث يف ق�سم الدرا�سات القانونية
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من جهة أخرى، فقد أضاع العراق الكثير 
من اموال���ه و  وقته وجه���ود ابناءه في 
الحرب على االرهاب، االمر الذي فوت 
على البالد امكانية االنش���غال بمواضيع 

أهم، مثل البناء والتنمية.
أزمة الهوية الوطنية . 3

الماء ث����روة عامة ته����م كل البالد، وال 
يمكن أن تك����ون مجزئة داخ����ل الدولة 
الواحدة، حيث إن السدود التي تبنى في 
أي منطقة في البالد، س����ينعكس تأثيرها 
عل����ى المناط����ق االخرى م����ن أقصى 
العراق الى اقصاه. اال ان الظروف التي 
ذكرنا بعضها اعاله، قد اضرت بالهوية 
الوطنية العراقية، وصارت البالد تسير 
وتتشتت بحسب الهويات الفرعية، بمعنى 
أن الهم الجماعي أو المصلحة الجماعية 
قد غابت عن المش����هد. وصارت شحة 
المياه في ه����ذه المحافظ����ة، قد التعني 
المحافظ����ات ذات الوف����رة المائية. ومع 
المحافظات  تنمي����ة  سياس����ات  وج����ود 
واالقالي����م، فقد صار لكل محافظة ولكل 
اقلي����م هدف يخصها، ق����د ال يتوافق مع 

أهداف المحافظات األخرى.
هذا التش����تت قد انعكس بالسلب على 
كل نواح����ي الحياة ف����ي البالد، ومنها 

الثروة المائية.
ثانيًا:- أسباب خارجية 

هذه األسباب من الممكن أن نقسمها إلى اآلتي:
أسباب اقليمية. 1

ينبع نه���ري دجلة والف���رات من خارج 
الحدود العراقية، هذا االمر جعل العراق 
رهين بالسياسات المائية للدول المجاورة، 
باألخص الجانب التركي، فس���وء تعامل 
الع���راق مع الملف المائي قد دفع الجانب 
التركي إلى اس���تغالل المياه بشكل كبير 
جدا. عبر بناء السدود والمشاريع المائية 
العمالقة، من دون االنتب���اه إلى تأثيرها 

السلبي على العراق.
فض���اًل عن ذلك، إن التدخالت الس���لبية 
ل���دول الجوار باألخص فيما يتعلق بدعم 
الجماعات االرهابية أو على االقل عدم 
الوقوف إلى جان���ب العراق ضدها، في 
الفترات التي س���بقت ع���ام 2014، قد 
اربك مجمل االوضاع في العراق ومنها 

الملف المائي.
إن تمادي البعض م���ن دول الجوار في 
االعتداء عل���ى العراق، إنما جاء كنتيجة 
لضع���ف الدول���ة العراقية، وانش���غالها 

بالمشاكل الداخلية خاصة االرهاب.
أسباب دولية . 2

الزال القان���ون الدولي، غي���ر فعال في 
معالج���ة المش���اكل الت���ي تواجهه. فهو 
يطب���ق بانتقاء وبحس���ب مصالح الدول 
الكبرى، ويتم تفسيره وتأوليه ايضا وفق 
توجهاته���ا. وبالتالي فأن المش���اكل التي 
تنجم عن توزيع الحص���ص المائية بين 
دولة المجرى ودولة المصب، قد ال تجد 
لها اذان صاغية، س���واء لدى المنظمات 
الدولية واإلقليمية، أم لدى الدول الكبرى. 
ه���ذه الحقيقة ق���د عانى منه���ا العراق، 
باألخص فيم���ا يتعلق بتنظيم اس���تغالل 
الثروة المائية مع الدول المجاورة، التي 
ال تأخ���ذ باالتفاقيات الدولي���ة أو بالمواد 

القانونية المتعلقة بالمياه.
أم���ام ه���ذه المعوقات الت���ي تقف بوجه 
اس���تغالل العراق لثروت���ه المائية، فإن 
الحكوم���ة القادمة مطالب���ة بالبحث عن 
حلول وآليات جديدة للتعامل معها، سواء 
على الصعي���د الداخل���ي أم االقليمي أم 
الدولي. وإال فإن الثروة المائية س���تبقى 
قليل���ة الج���دوى، في الوق���ت الذي من 
الممكن أن تكون منبًع���ا للخير والتنمية 

الدائمة للبالد.



الرؤية
االسرتاتيجي. والتحليل  البحث  يف  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  يادة  والر  لتميّز  ا

الرسالة
اجلودة،  عالية  وحبوث  دراسات  عرب  العراق  يف  القرار  صنع  عملية  يف  الفاعل  اإلسهام 

املستوى. رفيعة  تنافسية  معايـري  وفق  االسرتاتيجي  التحليل  قدرات  يز  وتعز 

األهداف
يز  لتعز  الدولة؛  يف  العليا  لقيادة  ا حلقات  يف  العاملني  لدى  االسرتاتيجي  الوعي  تطوير   -

القرار. اختاذ  يف  قدراهتم 
التحديات  ملواجهة  متميز؛  أكادميي  معيار  وفق  باألحداث  لتنبؤ  ا قدرة  يز  تعز   -

أشكاهلا. اختالف  على  االسرتاتيجية 
االسرتاتيجي. والتحليل  البحث  يف  املهارة  عالية  علمية  كوادر  إعداد   -

ومراكز  احلكومي  القرار  اختاذ  مراكز  مع  املعلومات  وتبادل  التعاون  جسور  بناء   -
وخارجه. العراق  داخل  االسرتاتيجية  والدراسات  البحوث 

داخل  من  االسرتاتيجي  التحليل  خرباء  فيها  يلتقي  اجلودة  عالية  أكادميية  بيئة  إجياد   -
القضايا  خمتلف  يف  اخلربات  وتبادل  االسرتاتيجي  البحث  مناهج  لتطوير  وخارجه؛  العراق 

الدوليني.  والسلم  األمن  مسار  يعزز  ومبا 
يف  األكادميي  العلمي  البحث  مسرية  تعز يز  يف  تسهم  متميزة  وحبوث  دراسات  إعداد   -

العاملية. اجلودة  معيار  يف  متقدمة  مرتبة  هلا  حيقق  ومبا  كربالء  جامعة 

رؤية ورسالة وأهداف مركز الدراسات االسرتاتيجية
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