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1. المقدمة
نظيفــة  ميــاه  علــى  الحصــول  يشــكّل  العــرايق،  المجتمــع  عمــوم  يف 

ومتيّســرة أســاس الخدمــات الحيويــة التــي تديــم حيــاة النــاس وســبل 

وتهديــدات  تحديــات  والتلــوث  الميــاه  نــدرة  توِجــد  فبينمــا  عيشــهم. 

هــذه  إىل  التعــرض  يتــم  ال  القائمــة،  المشــاكل  وُتفاِقــم  متعاقبــة 

التهديدات من قبل الجميع على حد سواء. فغالًبا ما تتحّمل النساء 

تأثيــًرا غيــر متــكائف مــن التهديــدات المتعلقــة بالميــاه؛ يرجــع ذلــك إىل 

حــد كبيــر إىل األعــراف والســلوكيات االجتماعيــة التــي تشــكل وترســخ 

التمييــز البنيــوي والمؤسســي وعــدم المســاواة تجــاه المــرأة. يجعــل 

هــذا معانــاة واحتياجــات النســاء مختلفــة نوًعــا مــا، ويســهم يف الحــد 

مــن قدرتهــا علــى الصمــود تجــاه الضغوطــات ذات الصلــة بالميــاه، بمــا 

يف ذلــك فقــدان ســبل العيــش وأعمــال الرعايــة المضاعفــة والهجــرة، 

مــن بيــن أمــور أخــرى. يف ضــوء هــذه الخلفيــة، يهــدف هــذا البحــث إىل 

تقديــم تحليــل تمهيــدي، هــو األول مــن نوعــه، لديناميكيــات الجنــدر 

والميــاه يف العــراق))) بهــدف إتاحــة منطلــق حــوار حــول العالقــة بيــن 

الجنــدر والميــاه وإثــارة اهتمــام بحــث متخصــص ومتعمــق بخصــوص 

التقاطــع بيــن الجنــدر ونــدرة الميــاه عبــر مجموعــات ســكانية ومكانيــة 

البحــث: ))  الهــدف، ســيعرض  بلــوغ هــذا  العــراق. نحــو  مختلفــة يف 

لمحــة عامــة عــن مســببات نــدرة الميــاه والتلــوث يف العــراق، 2( تحليــاًل 

ا لديناميكيــات الجنــدر والميــاه يف العــراق وتســليط الضــوء  استكشــافيًّ

كيفيــة  حــول  التوصيــات  اقتــراح  و3(  ملموســة،  أمثلــة  ســتة  علــى 

دمــج منظــور جنــدري يف السياســات واالســتجابات المتعلقــة بالميــاه 

الجنســين  بيــن  بالمســاواة  للنهــوض  فــرص  إىل  تحويلهــا  وكيفيــة 

وتمكيــن المــرأة.

))) باالســتناد إىل اســتعراض الدراســات الســابقة التي أجريت لهذا البحث وبحســب 
الميــاه والجنــدر يف  البحــث )ديناميكيــات  المجــال مــن  فــإن هــذا  المؤلــف،  معرفــة 
العــراق( لــم ُيبحــث بالقــدر الــكايف بشــكل كبيــر وال تــزال هنــاك فجــوة معرفيــة قائمــة.

سلمى قدري
باحثــة يف مجــال تغييــر المنــاخ واألمــن والتنميــة 
يف مركــز القاهــرة الــدويل لتســوية النزاعــات وحفــظ 
يف  ســابًقا  ســاهمت   )CCCPA(. الســالم  وبنــاء 
منظــور  »تعميــم  حــول  تدريبــي  منهــج  تطويــر 
الجنــدر يف عمليــات صنــع الســالم وحفظــه وبنائه«. 
وقــد شــاركت يف تطويــر أول منهــج تعليمــي مــن 
نوعــه يف الشــرق األوســط حــول االســتدامة البيئيــة 
وهــي  غرينــش،  مــع  بالتعــاون  العربيــة  باللغــة 

منظمــة بيئيــة رائــدة غيــر حكوميــة.



II 3الجندر  وديناميكيّات المياه في العراق

2. المنهجية
يســتند هــذا العمــل علــى بحــث نظــري مســتفيض 

الميــاه  نــدرة  عــن  ســابقة  دراســات  ومراجعــة 

العــراق واألعــراف  بهــا يف  المرتبطــة  والتهديــدات 

والبنيــات الجندريــة والتمييــز القائــم علــى الجنــدر 

وعــدم المســاواة علــی امتــداد المجتمــع العــرايق، 

والجنــدر  البيئــة  بيــن  والتــآزر  الروابــط  عــن  فضــاًل 

الجنــوب.  بلــدان  يف  الســياقات  مختلــف  عبــر 

عــالوة علــى ذلــك، تــم إجــراء عــدد مــن مقابــالت 

ســياق  لتحديــد  والخبــراء  المركــزة  المجموعــات 

البحــث وتقييــم نتائجــه بشــكل أفضــل. وشــملت 

كاديمييــن  هــذه مقابــالت مــع محاميــات إنــاث وأ

اإلنســان  ونشــطاء حقــوق  ومزارعيــن ومزارعــات 

خاّصــة مــن جنــوب العــراق.

3. لمحة عامة عن ندرة 
المياه في العراق

علــى مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة، تدهــور الوضــع 

البيئي يف العراق بشــكل مســتمّر. ففي عام 8)20، 

ــة العراقيــة إىل أن الميــاه  أشــارت الحكومــة االتحاديّ

المــوارد   - والفــرات  دجلــة  نهــري  عبــر  المتدّفقــة 

المائّيــة الرئيســّية يف البــالد - تناقصــت بنســبة 30 

يف المئــة منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضــي. ومــن 

المتوقــع أن يســتمر هــذا االتجــاه، حيــث يصــل إىل 

انخفــاض يف تصريــف الميــاه بنســبة تصــل إىل 50 

يف المئــة بحلــول عــام2030 )2) . علــی نحــو مشــابه، 

إمــدادات  إجمــايل  ينخفــض  أن  المتوقــع  مــن 

)2) دوكــس، بيتر-یــان. معهــد دراســات الســالم والنزاعــات، 
9)20، نــدرة الميــاه يف العــراق: مــن النزاعــات بیــن العشــائر 
www.ipcs.org/issue_briefs/ المائيــة؛  النزاعــات  إىل 
issue_brief_pdf/ipcssr203_contested%20
waters%20project_water%20scarcity%20
in%20iraq_p%20jan-dockx_may%202019.pdf

الميــاه بنســبة تصــل إىل 60 يف المئــة بيــن 5)20 

- 2025 )3). إن التوافــَر المتناقــص للميــاه وعــدم 

النظيفــة  الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول  إمكانّيــة 

المتيّســرة مدفــوٌع بعوامــل متداخلــة جّمــة.

عــن  موجــزة  عامــة  نظــرة  الجــزء  هــذا  ســيعرض 

العــراق. يف  الميــاه  لنــدرة  الرئيســّية  البواعــث 

1,3. الفساد وسوء إدارة المياه

علــى الرغــم مــن الشــواِهد المتزايــدة علــى التأثيــر 

الُمزعزِع لالســتقرار لندرة المياه، فشــلت الحكومة 

والتهديــدات  الميــاه  نــدرة  إدارة  يف  العراقيــة 

هــذا  الفعالّیــة  عــدَم  إن  بفعالّیــة.  بهــا  المرتبطــة 

وتحســين  الميــاه،  إلدارة  خّطــة شــاملة  تنفيــذ  يف 

البنيــة التحتّيــة للميــاه، وتوفيــر نظــام ميــاه خــال 

ــا باإلهمــال المطــّول  مــن النفايــات، مدفــوٌع جزئيًّ

الحكومــة.  جانــب  مــن  والمحســوبّية  والفســاد 

البصــرة  مــن  الميدانيــة  الســجالت  أشــارت  فقــد 

والديوانّيــة والناصريّــة إىل وجــود مــزارع شــخصّية 

يملكهــا  األســماك  لتربیــة  قانونّيــة  غيــر  وحقــول 

ــا علــى الميــاه المســلوبة  سياســّيون وتعتمــد كليًّ

أنابيــب تحــت  أو خطــوط  روافــد اصطناعيــة  عبــر 

أن قطــاع  هــو  ذلــك  مــن  مــا يضاِعــف  األرض))). 

الزراعــة يواصــل اتبــاع ممارســات الميــاه التقليديـّـة 

دة، ونظــام الصــرف الصحــي يف البــالد غیــر  والُمبــدِّ

فّعــال بشــكل كبيــر، مــا ُيِضــرُّ بشــّدة بجــودة الميــاه.

)3) دوكــس، بيتر-یــان. معهــد دراســات الســالم والنزاعــات، 
9)20، نــدرة الميــاه يف العــراق: مــن النزاعــات بیــن العشــائر 
www.ipcs.org/issue_briefs/ المائيــة؛  النزاعــات  إىل 
issue_brief_pdf/ipcssr203_contested%20
waters%20project_water%20scarcity%20
in%20iraq_p%20jan-dockx_may%202019.pdf

))) ســليمان، خالــد. حــراس المياه-الجفــاف وتغّيــر المنــاخ يف 
العــراق. المــدى، 2020، ص. 9).
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2,3. توتّرات المياه العابرة 
للحدود بين الدول المتشاطئة 

)تركيا وإيران وسوريا( والعراق

ــر اإلجــراءات والقــرارات التــي اتخذتهــا الــدول  ُتعتَب

مــن   - وســوريا  وإيــران  تركيــا   - المتشــاطئة 

العوامــل الرئيســية المســاهمة يف انخفــاض توافــر 

الميــاه الســطحّية يف العــراق. تعــوُد النزاعــات حــول 

اســتخدام وتوزيــع مــوارد ميــاه دجلــة والفــرات إىل 

ســبعينّيات القــرن الماضــي، عندمــا شــرعت كل 

دولــة متشــاطئة -مــن جانــب واحــد- يف مشــاريع 

لقــد  للميــاه.  التحتّيــة  والبنيــة  الســدود  تشــييد 

إقليمّيــة  مائّيــة  كقــوة  مكانتهــا  تركيــا  رّســخت 

مهيمنــة، ُمســتغلّة الفــرص علــی امتــداد ســوريا 

الميــاه  علــى مصــادر  لتعزيــز ســيطرتها  والعــراق 

الحيويّــة والتحكـّـم يف مســتويات الميــاه لصالحهــا. 

باألخــّص، تنّفــذ تركيــا مشــروًعا ضخًمــا لبنــاء البنيــة 

التحتّيــة للميــاه، ُيســّمى بمشــروع تنميــة جنــوب 

شــرق األناضــول )GAP(، والــذي يتضّمــن تشــييد 

ا و9) محّطــة للطاقــة الكهرومائّيــة وشــبكة  22 ســدًّ

ريّ واســعة النطــاق. إن مــلء خــّزان ســّد إليســو 

نهــر  إىل  الميــاه  تدّفــق  تقليــل  القــدرة علــى  لديــه 

أنقــرة  المئــة)5). بينمــا تعــّزز  دجلــة بنســبة 50 يف 

ــة، مــن خــالل  حّقهــا يف تحقيــق طموحاتهــا التنمويّ

تكثيــف توليــد الطاقــة وتوفيــر فــرص العمــل، فــإن 

هــذا سيشــكّل تهديــدات خطيــرة لمــوارد العــراق 

المائّيــة وقطــاع الزراعــة وُفــرص كســب العيــش. 

علــى الرغــم مــن فاعلّيــة السياســات المائّيــة يف 

تعريــض مــوارد الميــاه يف العــراق للخطــر، إاّل أنــُه ال 

ــا وشــاملة  ــة إدارة ميــاه ملزمــة قانونیًّ توجــد اتفاقّي

تجمــع بيــن تركيــا وســوريا وإيــران والعــراق لتنظيم 

)5) المرجع ) نفسه.

وإدارة التقاســم العــادل والمســتدام لنهــَري دجلــة 

والفــرات)6).

3,3. استخداُم المياه كسالح

هنــاك عامــل مهــّم آخــر ســاهم يف تدهــور المــوارد 

المائّيــة يف العــراق، وهــو اســتخدام البنيــة التحتّيــة 

المعارضيــن  ومعاقبــة  الســلطة  لتوطيــد  للميــاه 

ونــزع الشــرعّية عــن الخصومــات السياســية. ففــي 

بتحويــل  حســين  صــّدام  نظــام  قــام   ،(99( عــام 

مجــرى األنهــار وتجفيــف األهــوار يف جنــوب العــراق 

السياســيين  خصومــه  إلضعــاف  كاســتراتيجّية 

لقــد كانــت  األهــوار.  وتعزيــز ســلطته علــى عــرب 

لتجفيــف األهــوار آثــار مدّمــرة علــى مجتمــع عــرب 

دور  تقييــد  إىل  المیــاه  شــّح  أّدى  فقــد  األهــوار. 

ـا  المــرأة يف المجتمــع، إذ إنهــا كانــت تقــوم تقليديًـّ

بجمــع القصــب وتربيــة جامــوس المــاء والمواشــي 

األخــرى وإنتــاج الحليــب والجبــن واللبــن، وكانــت 

الســجاّلت  تشــير  الحرفيــة.  المنتجــات  تصنــع 

أيًضــا إىل أن النســاء لــم يُعــدَن ينُقلــن المعــارف 

التقليديّــة إىل األجيــال الناشــئة، مــا أّدى، إىل حــّد 

كبيــر، إىل تعطيــل هــذه األنشــطة))). عندمــا تمــت 

اإلطاحــة بصــّدام حســين يف الغــزو األمريكــي عــام 

2003، َدّمــرت المجتمعــاُت المحليــة يف العمــارة 

الميــاه  وانســابت  الســدود،  والناصريّــة  والبصــرة 

الســدود  بنــاء  أن  بیــَد  األهــوار.  نحــو  أخــرى  مــرّة 

)6) ندوة »العراق: المناخ والماء والصراع يف عام 2020« عبر 
https://www.youtube.  .2020 اإلنترنــت. آب/أغســطس
com/watch?v=GnGtEMPEXDM&feature=emb_

logo&ab_channel=ClingendaelInstitute

اتجاهــات   ،20(9 الدوليــة،  األقليــات  حقــوق  مجموعــة   (((
minorityrights. :األقليــات والســكان األصلييــن. متــاح علــى
MR__2019/08/org/wp content/uploads/2020

Report_170x240_V7_WEB.pdf
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الضــارّة  الــريّ  وممارســات  والجفــاف  اإلقليمّيــة 

أعاقــت انســيابّية الميــاه بالمعــّدالت المعتــادة)8). 

علــى  داعــش ســيطرته  فــرض  ذلــك،  غــرار  علــى 

مــوارد الميــاه الحيويّــة والبنيــة التحتّيــة الرئيســّية 

للميــاه لتعزيــز أهدافــه السياســية واالســتراتيجّية 

وتعزيــز اســتراتيجّيته للتوّســع اإلقليمــي. نّفــذ ذلك 

بطريقتيــن. أّواًل، ســيطر داعــش علــى الســدود مــن 

تدّفــق  وتحويــل  خلفهــا  بالميــاه  االحتفــاظ  خــالل 

إىل  أّدى  مّمــا  مؤقًتــا،  اإلمــدادات  وقطــع  الميــاه 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  المجتمعــات.  بعــض  نــزوح 

قــام بإطــالق الميــاه يف الســدود وتســّبب يف إغــراق 

أو إعاقــة  األراضــي الخاضعــة لســيطرة الحكومــة 

داعــش  قــام  ثانًيــا،  الحكومّيــة.  القــّوات  حركــة 

بتلويــث مــوارد الميــاه، مّمــا جعلهــا غيــر صالحــة 

للشــرب والزراعــة وتربيــة الماشــية)9). وقــد كانــت 

عســكري  كتكتيــك  المائّيــة  المــوارد  الســتخدام 

وخيمــة  عواقــب  المعركــة  ســاحة  يف  كســالح  أو 

ر  علــى البنيــة التحتّيــة للميــاه يف العــراق، إذ تقــدِّ

المباشــرة  األضــرار  كلفــة  المائّيــة  المــوارد  وزارة 

ــة بحــوايل 600 مليــون دوالر  ــة المائّي للبنيــة التحتّي

أمريكــي)0)).

)8) ســولومون، إيريــكا ولــورا بيتــل »لمــاذا تعتبــر الميــاه خــط 
صــدع متزایــد بيــن تركيــا والعــراق«. تموز/يوليــو 8)20.

-https://www.ft.com/content/82ca2e3c-6369
 ،( نفســه،  المرجــع  9563a0613e56-90c2-11e8؛ 

.50-(9 الصفحــات 

ســوريا  حــريب  يف  الميــاه  دور  توبيــاس.  لوســوف،  فــون   (9(
.2020 أيار/مايــو  تقريــر.  األهليتيــن.  والعــراق 

https://www.clingendael.org/publication/role-
water-syrian-and-iraqi-civil-wars

)0)) فــون لوســوف، توبيــاس. دور الميــاه يف حــريب ســوريا 
أيار/مايــو 2020. تقريــر.  األهليتيــن.  والعــراق 

https://www.clingendael.org/publication/role-
water-syrian-and-iraqi-civil-wars

4,3. تغيّرُ المناخ: ُمضّخم 
للتهديدات المتعلقة بالمياه 

في العراق
يعــّد  االســتثنائّية،  الهيدرولوجّيــة  لقيــوده  نظــًرا 
كثــر البلــدان ُعرضــة لتأثيــرات تغّيــر  العــراق أحــد أ
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  المنــاخ 
إفريقيــا )مينــا–MENA(، ال ســّيما بســبب موقعــه 
العقــود  مــدار  فعلــى  كمصــب.  وموقعــه  الجــاف 
درجــات  يف  ارتفاًعــا  البــالد  شــهدت  الماضيــة، 
القــدرة  وعــدم  األمطــار  لهطــول  وتقلًّبــا  الحــرارة 
علــى التنبــؤ بــه، ممــا تســّبب يف موجــات الجفــاف 
المتكــررة )998)-2000 و)200-2009( وموجــات 
نصــف  األمطــار)))).  هطــول  انتظــام  وعــدم  الحــّر 
كمّيــة الميــاه التــي يعتمــد عليهــا العــراق تــأيت مــن 
هطــول األمطــار خــارج حــدوده. هــذا يجعلــه ُعرضــة 
للتغيــرات يف مســتويات هطــول األمطــار. فضــاًل 
يف  الميــاه  منســوب  انخفــاُض  أّدى  ذلــك،  عــن 
جنــوب العــراق إىل جانــب ارتفــاع مســتوى ســطح 
ــب التربــة يف  البحــر يف الخليــج الفارســي إىل ترسُّ
أّدى  مــا  الجوفّيــة،  الميــاه  ومــوارد  العــرب  شــّط 
إىل زيــادة ملوحــة الميــاه وإلحــاق أضــرار جســيمة 

المحيطــة)2)).  باألراضــي 

تضــع الفيضانــات المفاجئــة والجفــاف والظواهــر 
البنيــة  علــى  إضافّيــة  ضغوًطــا  القاســية  الجويّــة 
يؤثّــر  مــا  العــراق،  يف  للميــاه  المتداعيــة  التحتّيــة 
تأميــن  أنشــطة  ومزاولــة  الصناعــات  علــى  ســلًبا 
الحيــاة، ويزيــد مــن مخاطــر انعــدام األمــن الغــذايئ 

نوردكفيســت.  وبيرنيــال  بــورن،  كاميــال  كاوه،  حســن،   ((((
بالمنــاخ.  المتصلــة  األمنيــة  المخاطــر  تقييــم  العــراق: 
https://www.preventionweb.net/  .20(8 تقريــر. 

 publications/view/61579

)2)) صحیفــة حقائــق: تغيــر المنــاخ يف العــراق. تقريــر. تــم 
https://reliefweb.int/sites/ .20(2 االطــالع عليهــا عــام
reliefweb.int/files/resources/ تغيــر المنــاخ يف صحیفــة 

English.pdf - حقائــق
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يعطــل  كمــا  الميــاه،  تنُقلهــا  التــي  واألمــراض 
الصحّيــة)3)). والخدمــات  التعليــم 

5,3. االتجاهات الكليّة: انعدام 
األمن والنمو السكاني 

والتحّضر والضغوط االقتصاديّة

يتطلّــب فهــُم نــدرة الميــاه يف العــراق والتهديــدات 

المرتبطــة بهــا تقييًمــا للســياق السياســي واألمنــي   

حيــث  نطاًقــا  األوســع  واالقتصــادي  واالجتماعــي 

تتفاعــل جميــع هــذه األنظمــة مًعــا بطريقة منهجّية 

ومتداِخلــة، علــى خلفّيــة إعــادة اإلعمــار والتنميــة 

انشــغل  األمنــي،  المشــهد  ففــي  الصــراع.  بعــد 

المنّظمــات  مــع  األمــد  طويــل  بصــراع  العــراق 

اإلرهابّيــة، وتحديــًدا داعــش. فالبــالُد تّتســم بعــدم 

والتوتــرات  السياســَيْين  والتشــّتت  االســتقرار 

القــوى  اإلقليمّيــة وهيمنــة  والتناحــرات  الطائفّيــة 

وتركيــا  المتحــدة،  والواليــات  )إيــران  العظمــى 

الســعوديّة،  العربّيــة  والمملكــة  وإيــران  واألكــراد، 

اإلنســاين،  الصعيــد  وعلــى  وإيــران()))).  وتركيــا 

هنــاك مــا يقــرب مــن ).) مليــون نازح داخلي و).) 

مليون شــخص بحاجة إىل مســاعدات إنســانّية يف 

العــراق)5)). يؤثّــر فقــدان ســبل العيــش وانقطــاع 

االحتياجــات األساســّية بســبب تدهــور الميــاه علــى 

ديناميكّيــات الهجــرة وازديــاد النــزوح الداخلــي، ال 

ســّيما يف جنــوب العــراق. باإلضافــة إىل ذلــك، مــن 

العــراق يف عــام  المتوّقــع أن يصــل عــدُد ســكان 

مــن   2050 عــام  بينمــا يف  مليــون،   50 إىل   2030

المتوّقــع أن يرتفــع إىل 80 مليــون نســمة)6)). هــذا 

)3)) المرجع ) نفسه، ص. )).

)))) المرجع 0) نفسه.

)5)) العــراق »مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية«. 9) آب/
األول/ تشــرین   (( عليــه يف  االطــالع  تــم   .2020 أغســطس 

.https://www.unocha.org/iraq 2020؛  كتوبــر  أ

)6)) المرجع 6 نفسه.

يعنــي أن الطلــَب علــى الميــاه سيســتمر يف التزايــد 

يف العقــود القادمــة. مــا يضاعــف مــن ذلــك هــو أن 

العــراق يعتمــد بشــكل كبيــر علــى عائــدات النفــط، 

كثــر مــن 90 يف المئــة مــن اإليــرادات  حيــث يمّثــل أ

الحكومّيــة، مّمــا يجعلــه عرضــة لصدمــات وتقلّبــات 

أســعار النفــط الدولّيــة. علــى ســبيل المثــال، تــّم 

بافتــراض   2020 لعــام  الحكومــة  ميزانّيــة  إعــداد 

الــذي  الوقــت  يف  الواحــد،  للبرميــل  دوالًرا   56

متوســط    إىل   2020 عــام  يف  األســعار  انخفضــت 

كبيــر  حــّد  إىل  ذلــك  ويرجــع  للبرميــل،  دوالًرا   30

إىل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد–

9)))))). عــالوة علــى ذلــك، يقطــن حــوايل 0) يف 

ــة،  المئــة مــن ســكان العــراق يف المناطــق الحضريّ

ومــن المتوّقــع أن يــزداد معــّدل التحّضــر بنســبة 

3 يف المئــة ســنويًّا)8)). إضافــًة، يمكــن أن تــؤّدي 

أنمــاط  تفاقــم  إىل  بالميــاه  المتعلقــة  التهديــدات 

الطلــب  وزيــادة  الحضــر  إىل  الريــف  مــن  الهجــرة 

علــى منظومــات الميــاه يف المناطــق الحضريّــة.

4. األثر المتباين لندرة 
المياه على النساء 
والرجال في العراق

مــوارد  تدهــور  إىل  أّدى  العوامــل  هــذه  التقــاَء  إن 

فقــدان  إىل  أّدى  مّمــا  بشــّدة،  العــراق  يف  الميــاه 

وانقطــاع  االقتصــادي،  والضغــط  العيــش،  ســبل 

الخدمــات الصحّيــة والتعليمّيــة، وانتشــار األمراض 

التــي تنقلهــا الميــاه، والهجــرة الداخلّيــة، مــن بيــن 

أمــور أخــرى. فبينمــا تظهــر التهديــدات المتعلقــة 

)))) تأثيــر أزمــة النفــط وکوفیــد-9) علــى هشاشــة العــراق. تقرير. 
برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ يف العراق. آب/أغســطس 2020.

)8)) »تحضر العراق«. »تحضر العراق - التركيبة السكانية«. 
https:// .2020 كتوبر تم االطالع عليه يف )) تشــرین األول/أ

www.indexmundi.com/iraq/urbanization.html
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بالميــاه يف جميــع أنحــاء المجتمــع العــرايق، إاّل أن 

آثارهــا بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا شــمولية. فندرة 

الميــاه والتهديــدات المرتبطــة بهــا لها أبعاد جندرية 

مهّمــة تحــّدد كيــف أن النســاء والرجــال يتعرّضــون 

لهــذه المشــاكل ويتصــّدون لهــا. ُيفهــُم الجنــدُر علــى 

والســلوكّيات  واألدوار  واألعــراف  »الســمات  أنــه 

ــة( التــي يعتبرهــا  االجتماعيــة )وليســت البيولوجّي

مجتمــع معّيــن مناســبة لمجموعــات مــن الرجــال 

والنســاء يف وقــت معّيــن ويتــّم تعلّمهــا مــن خــالل 

ويعــّزز  يشــكّل  فالجنــدر  االجتماعيــة.  التنشــئة 

عالقــات الســلطة بيــن هــذه المجموعات المختلفة 

الرجــال  يتعــرُّض  وعلیــه،  بينهــا«)9)).  وفيمــا 

والنســاء إلــی التهديــدات المتعلقــة بالميــاه بشــكل 

مختلــف، وتتأثّــر النســاُء بشــكل غيــر متناســب، إذ 

تواجــه النســاء عــدًدا كبيــًرا مــن الحواجــز البنيويّــة 

الجنســي  العنــف  ذلــك  يف  بمــا  والمؤّسســّية، 

الحركــة  وتقييــد  الجنــدر  علــى  القائــم  والعنــف 

 - للجنســين  التقليديّــة  األدوار  علــى  واالقتصــار 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - والتــي ال ُتشــكّل 

تجاربهــا فحســب، بــل تقّيــُد قدرتهــا علــى التعامــل 

بالمقارنــة  وتحّملهــا،  والصدمــات  الضغــوط  مــع 

مــع نظرائهــنَّ مــن الذكــور. غیــر أن النســاء لســن 

مجموعــة  هــنَّ  باألحــرى،  متجانســة،  مجموعــة 

متنّوعــة. يرجــُع عــدم التجانــس بينهــنَّ إىل تقاطــع 

الجنــدر مــع عوامــل أخــرى ُمشــکِّلة للهویــة مثــل 

العمــر والعــرق والمکانــة االجتماعيــة واالقتصاديّــة 

هــذه  تتداخــل  ذلــك.  إىل  ومــا  والديــن  والتعليــم 

بعضهــا  مــع  وتتفاعــل  واالنتمــاءات  الهويّــات 

البعــض لُتشــكَّل هويــًة ُمعّقــدة وفريــدة مــن نوعهــا 

علــى  الحفــاظ  واألمــن:  والمنــاخ  الجندريــة  المســائل   ((9(
الســالم الشــامل علــى الخطــوط األماميــة لتغيــر المناخ. تقرير. 
https://www.unwomen.org/-/  .2020 حزیران/يونيــو 
media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2020/gender-climate-and-

security-en.pdf?la=en&vs=215

ــح  يوضِّ المختلفــة)20).  النســائّية  للمجموعــات 

هــذا أن البحــث المكثــف مطلــوب مــن أجــل فهــم 

الجنــدر والميــاه بشــكل كامــل عبــر  ديناميكّيــات 

المختلفــة  الهيــاكل  ذات  النســائية  المجموعــات 

الجــزُء  العــرايق. يهــدُف هــذا  للهويــة يف المجتمــع 

إىل تقديــم رًؤى أّولّيــة حــول ديناميكيــات الجنــدر 

وضــع  خــالل  مــن  العــرايق  المجتمــع  يف  والميــاه 

ســّتة أمثلــة ملموســة، علــى النحــو التــايل:

1,4. المرأة هي المديرة الرئيسية 
للمياه على مستوى األسرة

مســتوى  علــى  الشــحيحة  المائّيــة  المــوارد  إدارة 

المــرأة  كاهــل  علــى  إضافّيــة  أعبــاًء  تضــع  األســرة 

األســرة  داخــل  الخالفــات  احتمالّيــة  مــن  وتزيــد 

يعــاين  العــراق،  جنــوب  ففــي  األســري.  والعنــف 

الميــاه  نــدرة شــديدة يف  مــن  المحليــون  الســكان 

وتلّوثهــا. ويف العديــد مــن المنــازل، ال توجــد ميــاه 

جاريــة. وعليــه، يقــوم أفــراد األســرة بشــراء الميــاه 

مــن مصــادر متعــّددة لتأميــن احتياجاتهــم المائّيــة 

وهنــاك  والتنظيــف.  والطبــخ  للشــرب  األساســّية 

إىل  أشــارت  الناصريّــة  يف  تعيــش  المــرأة  ُطْرفــة 

أنــه علــى الرغــم مــن أن منزلهــا قريــب مــن وســط 

االتّصــال  إىل  تضطــر  كانــت  أنهــا  إاّل  المدينــة، 

بخدمــات الميــاه المحلّيــة لتــأيت بصهاريــج الميــاه 

بهــا  الخــاص  المبنــى  يف  الميــاه  خــّزان  ومــلء 

ا. وأشــارت إىل أنــه بينمــا مــن المفــروض  أســبوعيًّ

الميــاه  وتنقــل  ـا  دوريًـّ الحكومّيــة  الخدمــة  تمــّر  أن 

ودفــع  االتّصــال  إىل  تضطــّر  كانــت  فإنهــا  مّجانًــا، 

لــكل  أمريكــي(  دوالر   (.20( عــرايق  دينــار   5000

ــام.  صهريــج ميــاه، وإاّل كانــت تبقــى بــدون المــاء أليّ

وتســتخدم هــذه الميــاه يف أغــراض التنظيــف، بمــا 

يف ذلــك االســتحمام وغســل المالبــس، ولكّنهــا غيــر 

أنهــا ســّيئة  إىل  نظــًرا  الطبــخ،  أو  للشــرب  صالحــة 

)20) المرجع 8) نفسه.
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الناصريــة،  مــن  النســاء  فــإن  وعليــه،  النوعيــة))2). 

علــى غــرار العديــد مــن مــدن الجنــوب، يضطــررن 

إىل شــراء ميــاه بجــودة أفضــل مــن محّطــات التنقّية 

ــأة. تعــّد  الســتخدامها يف الشــرب مــع الميــاه المعّب

إمكانّيــة الحصــول علــى الميــاه أفضــل بكثير لألســر 

الميــاه  تتوّفــر  حيــث  العــراق  ووســط  شــمال  يف 

الجاريــة، مثــل بغــداد، لكــن الوضــع أســوأ للغايــة 

بالنســبة إىل النســاء والمجتمعــات التــي تعيــش يف 

ا أو  تجّمعــات ســکنّیة حضريّــة غيــر مجــازة رســميًّ

يف مناطــق نائيــة. )تفّقــد اإلطــار ))

الميــاه  شــراء  مــن  التمکــن  عــن  النظــر  بغــض 

وتحّمــل األعبــاء المالّيــة التــي تفرضهــا، فــإن المــرأة 

مســؤولة بشــكل أساســي عــن إدارة هــذه الميــاه 

اســتهالكها  وضمــان  األســرة  داخــل  الشــحيحة 

بعنايــة أثنــاء البحــث عــن طــرق إلعــادة اســتخدامها 

األعمــال  زيــادة  هــذا  ويتطلــب  تدويرهــا.  وإعــادة 

المنزلّيــة للنســاء حيــث يتعّيــن عليهــّن فــرز الميــاه 

وحملهــا لمــلء الحاويــات )التانکیــات(. ويزيــد هــذا 

الوضــع مــن ضغــوط األســرة علــى النســاء ويؤثــر 

الصيــف  ســلًبا علــى عافیتهــنَّ خاصــة يف فصــل 

الحــاّر حيــث قــد تتجــاوز درجــة الحــرارة 50 درجــة 

نــدرة  فــإن  االعتبــار،  يف  ذلــك  أخــذ  ومــع  مئويّــة. 

الميــاه والمخاطــر المرتبطــة بهــا تزيــد مــن احتمالّيــة 

وال  المنــزيل،  والعنــف  األســرة  داخــل  الخالفــات 

ســّيما العنــف الزوجــي. إذ تشــير البيانــات إىل أن 

العــراق  واحــدة مــن كل خمــس نســاء ))2٪( يف 

تتــراوح أعمارهــّن بيــن 5) و9) عاًمــا قــد تعرّضــت 

للعنــف الجســدي علــى يــد الــزوج)22). هــذه هــي 

فــدوى  الســيدة  مــع  أجريــت  التــي  التركيــز  مجموعــة   (2((
توامــا وإيمــان خضــر وأمــل حســين وعبــد هللا العنــزي يف )) 

.2020 كتوبــر  األول/أ تشــرين 

العــراق«.  يف  المــرأة  ضــد  العنــف  وقائــع  »صحيفــة   (22(
https://www.refworld.  .20(0 الثاين/نوفمبــر  تشــرين 

org/pdfid/4cf4a67d2.pdf

المرّجــح أن يكــون  الرســمية، ولكّنــه مــن  األرقــام 

المعــّدل الفعلــي للعنــف أعلــى مــن ذلــك بكثيــر. 

ويتفاقــم هــذا الوضــع عندمــا تضطــّر العائــالت إىل 

التعامــل مــع المشــاكل العاجلــة والمتزامنــة. علــى 

ســبيل المثال، تشــير األرقام إىل أن حاالت العنف 

المنــزيل زادت بمعــدل 30٪ منــذ أن ضــرب جائحــة 

فيــروس كورونــا العــراق وُفــرض حظــُر التجوال)23). 

يشــير هذا إىل أن التهديدات الناشــئة، بما يف ذلك 

التهديــدات المتعلقــة بالصحــة أو الميــاه، غالًبــا مــا 

تــؤّدي إىل تفاقــم العنــف القائــم علــى الجنــدر. 

اإلطــار 1:  رحلــة المــرأة اليوميــة لنقــل الميــاه 

يف قريــة البورويشــد

قريــة  ونســاء  ســنة(   35( علــي  أم  تقطــع 

ثالثــة  نحــو  العــراق  جنــوب  يف  البورويشــد 

كيلومتــرات وعــرة، ذهابًــا ومثلهــا إيابًــا، لجلــب 

ميــاه خاليــة مــن األمــالح والكبريــت. تحمــل كل 

واحــدة منهــنَّ ِقــدًرا كبيــرة علــى رأســها وتمشــي 

صــوب أقــرب نهــر فجــر كل يــوم، ويكــون عليهــنَّ 

قطــع المســافة ذاتهــا ظهــًرا مــرّة ثانيــة، وقبــل 

مغيــب الشــمس يعــدن مــن جديــد للحصــول 

واســتحمام  المنــزيل  لالســتخدام  ميــاه  علــى 

الميــاه  جلــب  علــى  النســاء  تتنــاوب  األطفــال. 

دون  مــن  فيــه  االســتحمام  أو  النهــر  مــن 

اســتخدام الصابــون الــذي ال يرغــو بســبب المــاء 

العكــر، علًمــا أن الميــاه ال تكفــي لنشــاط ســكان 

تجلــس  ذلــك،  علــى  عــالوة  اليومــي.  القريــة 

البورويشــد  بقريــة  المحيطــة  القــرى  نســاء 

علــى ضفــاف النهــر الــذي يطلــق عليــه ســكان 

)23) ارتفاع يف حاالت العنف المنزيل يضرب العراق: »صحيفة 
العربيــة األســبوعية. نیســان/أبريل 2020. تــم االطــالع عليهــا يف 
https://thearabweekly.  .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرین   30

com/spike-domestic-abuse-cases-hits-iraq
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المنطقــة اســم ’’البســروكية‘‘ ويغســلن األواين، 

بينمــا تســتر الواحــدة األخــرى بالعبــاءات، حّتــى 

يســتطعن االســتحمام بيــن القصــب، مــن أجــل 

توفيــر الميــاه لنقلهــا إىل البيــوت بالقــدور فــوق 

الــرؤوس.

لقضــاء  التابعــة  البورويشــد،  قريــة  يســكن   

البديــر يف محافظــة الديوانيــة )200 كلــم جنــوب 

العاصمة بغداد(، حوايل 00) نســمة، غالبيتهم 

وســایلوهات  المنــازل  واألطفــال.  النســاء  مــن 

تخزيــن الحبــوب واألغذیــة ُمشــيَّدة مــن اللبــن 

والفتيــات  النســاء  بأيــدي  والتبــن(  )الطيــن 

فيمــا  الجنوبيــة،  القريــة  هــذه  يف  واألطفــال 

يكتفــي الرجــال بتأميــن ميــاه الشــرب المعدنيــة 

مــن مدينــة البديــر التــي تبعــد منهــا 60 كلــم. 

هــذه القّصــة الــواردة مأخــوذة مــن مقــال عــن 

النســاء  علــى  الفقاعــات  وداء  الجفــاف  تأثيــر 

واألطفــال، بقلــم تحســين الــزركاين. متــاح علــى: 

./https://daraj.com/32784

2,4. غالًبا ما تؤثر اعتبارات الجندر 
على الهجرة المرتبطة بالمياه

لقد أّدت ندرُة المياه وتدهور األراضي إىل تعريض 

ســبل العيــش الريفيــة للعديــد مــن األســر للخطــر 

الهجــرة  إىل  ذلــك  أّدى  وقــد  العــراق.  جنــوب  يف 

ــا مــا تتشــكّل  الداخليــة للمجتمعــات الريفيــة؛ غالًب

أنماط الهجرة هذه من خالل االعتبارات الجندریّة، 

فقــد  والرجــال.  النســاء  علــى  مختلفــة  آثــار  ولهــا 

شــهدت البصــرة وميســان وذي قــار -المحافظــات 

كبــر  الثــالث الواقعــة يف أقصــى جنــوب العــراق- أ

عــدد مــن النــزوح الداخلــي الناجــم عــن الميــاه علــى 

مــدى العقــد الماضــي. يف بعــض القــرى، ال ســيما 

ويف  المنــازل))2).  نصــف  هجــر  تــّم  قــار،  ذي  يف 

المجتمعــات الريفيــة، تتحّمــل النســاء مســؤولية 

القيــام بالواجبــات المنزليــة، لكنهــنَّ يشــاركن أيًضــا 

يف الزراعــة المعیشــّیة؛ يعمــُل المزارعــون الذكــور 

والشــعير،  القمــح  خاصــة  الزراعيــة،  الحقــول  يف 

بينمــا تقــوُم النســاء بأنشــطة زراعيــة غيــر مدفوعــة 

ذلــك  يشــمل  المجــاورة.  البســاتين  يف  األجــر 

النعنــاع  مثــل  الخضــار  وزراعــة  التمــور  جمــع 

والباميــة  والباذنجــان  والكرفــس  والبقدونــس 

والفلفــل األخضــر. تبــاع هــذه المنتجــات عــادًة يف 

ســوق القريــة لتوفيــر دخــل صغيــر للعائلــة. علــى 

عكــس موســمية المحاصيــل الزراعيــة، فــإن هــذه 

البســاتين مناســبة للزراعــة علــى مــدار العــام. غیــر 

أن العديــد مــن هــذه البســاتين قــد تضــّرر بســبب 

هشاشــُة  أدَّت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الميــاه.  نــدرة 

مــّر  الميــاه علــى  توافــر  المــايئ، أي تغيــر  الوضــع 

يف  لالســتثمار  المزارعيــن  تثبيــط  إىل  الســنين، 

أراضيهــم وأجبــَرت الكثيريــن علــى االنتقــال، بمــن 

هنــاك  أن  األدلــة  وُتظِهــُر  المزارعــات)25).  فيهــم 

الريفيــة.  الهجــرة للمجتمعــات  أنمــاط  تنّوًعــا عبــر 

فمــن جهــة، تنتقــل األســر مــن مجتمعهــا الريفــي 

إىل مجتمــع ريفــي آخــر. وتشــير بيانــات المنّظمــة 

الدوليــة للهجــرة )IOM( إىل أن معظــم العائــالت 

العــراق يف  الميــاه يف  أزمــة  بســبب  نزحــت  التــي 

عــام 9)20 انتقلــت مــن منطقــة ريفيــة إىل أخــرى، 

أخــرى.  قــرى  إىل  ربعهــا  مــن  يقــرب  مــا  وانتقــل 

الروابــط  ذلــك  يف  بمــا  االجتماعــي،  المــوروث  إن 

تشــكيل  يف  مهــّم  عامــل  هــو  والقبليــة،  األســرية 

قــرار العائــالت باالنتقــال، وإىل حــّد كبيــر باالســتناد 

))2)  غويــو، روجــر. ليســت مســألة اختيــار: النــزوح يف منــاخ 
متغيــر. تقريــر. شــباط/فبراير 2020.

https://www.internal-displacement.org/sites/
default/files/publications/documents/202002-

.iraq-slow-onset-report.pdf

)25) المرجع 20 نفسه.
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يكــون  مــا  فعــادة  العيــش.  كســب  فــرص  إىل 

المــوروث االجتماعــي عامــاًل حاســًما يف تشــكيل 

قــدرة النــاس علــى التصــّدي للتحّديــات والتكيــف 

معهــا، ويف المجتمعــات الذکوریــة، غالًبــا مــا يتــّم 

وضــع الرجــال يف مواقــع مواتيــة وأفضــل ارتباًطــا. 

العائــالت  مــن  العديــد  تنتقــل  أخــرى،  جهــة  مــن 

األخــرى إىل المناطــق الحضريــة، وعــادة مــا يقيمون 

يف ضواحــي التجمعــات الحضريــة أو يف األراضــي 

المســّجلة علــى أنهــا زراعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

يف مركــز الدوايــة، تــّم بنــاء حّيیــن جديَدیــن خــالل 

الماضــي)26). العقــد 

أحيانًــا، ينتقــل الرجــال إىل المــدن الحضريــة بحًثــا 

النســاء  تاركيــن  أفضــل،  اقتصاديــة  فــرص  عــن 

واألطفــال وراءهــم. بينمــا يف حــاالت أخــرى، تســافر 

النســاء مــع أطفالهــنَّ وأزواجهــنَّ ويقيمــون مًعــا يف 

منزلهــم الجديــد))2). ففــي بغــداد، ينتســب الرجــال 

ذلــك  يف  بمــا  األمنيــة،  المؤّسســات  إىل  عــادة 

الجيــش والشــرطة أو يقومــون بأعمــال المیاومــة 

المتقلّبــة، مثــل فــرز النفایــات وبيــع المــواّد القابلــة 

ُيتَوّقــع  التقليديــة،  الناحیــة  مــن  التدويــر.  إلعــادة 

مــن النســاء البقــاء يف المنــزل والقيــام باألعمــال 

المجِهــد  االقتصــادي  الوضــع  لكــنَّ  المنزليــة، 

وغيــاب المعيــل، بســبب الصــراع الــذي طــال أمــده، 

أجبــر الكثيــرات علــى البحــث عــن مصــدر للدخــل، 

والقيــام بأعمــال المیاومــة غيــر الرســمية باإلضافــة 

إىل أنشطة فرز النفایات. يف حين أنه من الصعب 

تقديــر عــدد األســر التــي تعيلهــا نســاء بدّقــة، تشــير 

األرقــام إىل أن أســرة واحــدة مــن بيــن كل 0) أســر 

عراقيــة تعیلهــا امــرأة)28). فقــد أوضــح مــا قامــت 

)26) المرجع 23 نفسه.

يف  مبتدئــة  باحثــة  ياســين،  مهــا  الخبيــرة  مــع  مقابلــة   (2((
كلينغينــدال. الکوکبــي،  األمــن  مبــادرة 

)28) نصیــري، مرتضــى. تقريــر خــاص بيــن المنظمــة الدوليــة 
موجــز  إنــاث.  ترأســها  التــي  األســر  عــن  والعــراق  للهجــرة 

بســرده محاميــة تعيــش يف بغــداد أنــه طــوال العقد 

الماضــي أصبحــت بغــداد منطقــة حامیــة »للهجــرة 

الداخليــة«، بمــا يف ذلــك المزارعيــن. بیــَد أن معظــم 

أحيــاء  يقيمــون يف  الداخلييــن  المهاجريــن  هــؤالء 

فقيــرة حضريــة متناميــة علــی نحــو مثیــر للقلــق 

وتجّمعــات ســکنّیة حضريــة غيــر قانونيــة. وتّتســم 

هــذه المناطــق بالعنف والعصابات والميليشــيات 

والبغــاء.  باألطفــال  واإلتجــار  المخــّدرات  وتهريــب 

وعليــه، فــإن النســاء واألطفــال يتعرضــون ألشــكال 

مختلفــة مــن العنــف المباشــر والبنيــوي)29). كمــا 

إن تدّفــق المهاجريــن الريفييــن إىل بغــداد يفــرض 

ضغوًطــا إضافيــة علــى مرافــق الميــاه يف بغــداد. 

فهنــاك ســجاّلت تدميــر وتحويــل وســرقة الميــاه 

المــدن)30).  الفقيــرة يف  مــن قبــل ســكان األحيــاء 

مــا يزيــد مــن احتماليــة حــدوث توتّــرات مجتمعيــة 

ويزيــد مــن تفاقــم مفاهيــم العنــف وانعــدام األمــن، 

ــر بهــا النســاء بشــكل غيــر متناســب.  التــي تتأثّ

)العامــالت يف  الطّواشــات  اإلطــار 2: فقــدت 

جمــع التمــور( مصــدر رزقهــنَّ بســبب تســوية 

األراضــي يف بغــداد.

منــذ أمــد ليــس ببعيــد، كان العــراق موطًنــا ألكبر 

عــدد مــن أشــجار النخيــل يف المنطقــة العربيــة. 

تســوية  تّمــت  فقــد  الحاضــر،  الوقــت  يف  أّمــا 

النخيــل  أشــجار  وقطــع  الزراعيــة  األراضــي 

بغــداد  يف  دجلــة  لنهــر  المجــاورة  المناطــق  يف 

المســتثمرين  قبــل  مــن  التجــاري  لالســتخدام 

.2020 شــباط/فبراير  اإلصــدار. 
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_
k 2 & v i e w = i t e m & i d = 1 1 8 7 6 : i o m -
i r a q - s p e c i a l - r e p o r t - f e m a l e - h e a d e d -

 h o u s e h o l d s & I t e m i d = 6 2 6 & l a n g = e n

)29) المرجع 20 نفسه.

)30) المرجع 20 نفسه.
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أدى  الجيــدة.  العالقــات  ذوي  والسياســيين 

انعــدام وجــود هــذه األراضــي الزراعيــة إىل إعاقــة 

)جامعــات  للطّواشــات  الموســمية  الحركــة 

بســاتين  إىل  الريفيــة  قراهــنَّ  مــن  التمــور( 

النخيــل يف بغــداد لجنــي التمــور وتوليــد الدخــل 

الــذي عــادة مــا يكفــي عائالتهــنَّ لبقيــة العــام، 

المعيــل. خاّصــة يف حالــة غيــاب 

الطّواشــات نســاء قرويــات تعتمــد معيشــتهنَّ 

ســاعات  فمنــذ  التمــور.  جنــي  موســم  علــى 

الصبــاح األوىل، تنطلــق الطّواشــات يف بســاتين 

التمــور.  مــن  يتســاقط  مــا  لجمــع  النخيــل 

ونظــًرا لکــون هــذا هــو مصــدر الدخــل الرئيســي 

والوحيــد، فــإن المــرأة تقــوم بهــذا العمــل الشــاّق 

رغــم خطورتــه وعــدم اســتقراره. أشــار صاحــب 

بســتان نخيــل إىل أن هــذه المهنــة تختــّص بهــا 

بنــات الريــف فقــط لمقدرتهــنَّ على تحّمل أعباء 

هــذا العمــل الــذي وصفــه بالشــاّق والمتعــب، 

مشــيًرا إىل أن الطّواشــات عــادة مــا يكــنَّ نســاء 

وعوائلهــن.  أنفســهنَّ  إلعالــة  وبحاجــة  فقيــرات 

العــراق إىل  الــذي طــال أمــده يف  أّدى الصــراع 

ــا أجبرهــنَّ علــى  ترّمــل العديــد مــن النســاء، مّم

البحــث عــن فــرص لكســب العيــش.

أمــل  الســيدة  الخبيــرة  مــع  مقابلــة  المصــدر: 

وناشــطة يف مجــال حقــوق  حســين، محاميــة 

راديــو  مــن  وبرنامــج  بغــداد  مــن  اإلنســان 

https://www.iraqhurr. الحــّر  العــراق 

org/a/24840053.html

3,4. التقاطع بين الجنس 
والمياه وانعدام األمن

تلعــب  العــرايق،  المجتمــع  کّل  امتــداد  علــی 

األمــن  وانعــدام  والميــاه  الجنــدر  ديناميكيــات 

الفعــل وإدامــة  مــن ردود  دوًرا يف حــدوث حلقــة 

أدَّت  فقــد  المــرأة.  تجــاه  وبنیــوي  مباشــر  عنــف 

عقــود مــن العنــف والصــراع والتفــکّك السياســي 

يف  العراقيــة  المــرأة  وضــع  يف  شــديد  تدهــور  إىل 

تحّققــت  التــي  المكاســب  وإلغــاء  المجتمــع، 

أشــكال  مــن  للعديــد  وتعریضهــنَّ  جهیــد،  بجهــد 

واجهــت  داعــش،  حكــم  ظــّل  ففــي  العنــف. 

النســاء االختطــاف والقتــل خــارج نطــاق القانــون 

والــزواج  بالبشــر  واإلتجــار  والســبي  واالغتصــاب 

مــن  العديــد  إن  كمــا  المقاتليــن.  مــن  القســري 

النســاء المرتبطــات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

المجتمعــي،  والرفــض  الوصــم  يواجهــَن  بداعــش 

أمــر يمنعهــنَّ مــن الحصــول علــى الحمايــة والدعــم 

األســري  العنــف  أن  عــن  فضــاًل  يحتجنــه.  الــذي 

ذلــك  ويرجــع  العــراق،  يف  مــكان  كل  يف  منتشــر 

ــة واالسِتْمســاك  إىل حــّد كبيــر إىل البنیــات الذکوریّ

بالعــادات والتقاليــد، التــي عــادة مــا تطّبــع وتبــّرر 

مثــل هــذه األفعــال اإلجراميــة. إذ إن مــا يســمى 

بجرائــم الشــرف وزواج األطفــال واإلتجــار بالنســاء 

لإلنــاث  التناســلية  األعضــاء  وتشــويه  والفتيــات 

العنــف  أخــرى مــن  اإلنــاث(، هــو أشــكال  )ختــان 

ضــّد المــرأة))3). هنــاك أدلـّـة كثيــرة علــى أن مناطــق 

النــزاع جندَرْتهــا علــى نحــو متزايــد. هــذا يعنــي أن 

االغتصــاب  )مثــل  الجنــدر  علــى  القائــم  العنــف 

الجندریّــة،  الروابــط  أو  واالختطــاف(  والســبي 

مثــل ربــط المــرأة بالشــرف وصــورة األســرة، يتــّم 

بمــا  عســكرية،  أو  سياســية  ألغــراض  اســتغالله 

علــى  والســيطرة  الهيمنــة  ممارســة  ذلــك  يف 

المجتمعــات وتجريــد المعارضيــن مــن إنســانيتهم   

من خالل إذالل نســائهم وتعريضهّن إىل صدمات 

بيــن  العــراق:  يف  المــرأة  ضــد  »العنــف  أنفــال.  عابــد،   (3((
تمــوز/ األوســط. 09  الشــرق  مركــز  والتشــريع«.  الممارســة 
كتوبــر  األول/أ تشــرین  يف  عليــه  االطــالع  تــم   .2020 يوليــو 
/08/07/https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020.2020
violence-against-women-in-iraq-between-

./practice-and-legislation
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ــا مــا يكــون لــه  نفســّية وجســديّة، األمــر الــذي غالًب

آثــار بعيــدة المــدى مزعزِعــة لالســتقرار علــى هــذه 

المجتمعــات)32). علــی غــرار ذلــك، ومنــذ اعتمــاد 

قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 325) 

)2000(، تــّم إثبــات وتقييــم التأثيــر غيــر المتناســب 

والمتبايــن للنزاعــات علــى النســاء والفتيــات عبــر 

هــذه  ظــل  ويف  المختلفــة)33).  الصــراع  ظــروف 

والعنــف  الجنســي  العنــف  يتفاعــل  الخلفيــة، 

القائــم علــى الجنــدر أو يتداخــل مــع ديناميكيــات 

الميــاه بثــالث طــرق محــّددة. أّواًل، إنــه يقلّــل مــن 

)مرونــة( قــدرة النســاء علــى التصــّدي للتهديــدات 

المتعلقــة بالميــاه وتَحّملهــا والتعــايف منهــا، مثــل 

للنســاء  اليومــي  والتنّقــل  العيــش  فقــدان ســبل 

لشــراء أو نقــل الميــاه والبحــث عــن فــرص بديلــة 

لكســب الــرزق بســبب اختــالف أشــكال المضايقــة 

علــى  لهــا.  يتعرضــن  التــي  واإلســاءة  )التحــرّش( 

الذيــن  الجنــوب  رجــال  يواجــه  المثــال،  ســبيل 

النســاء  أو  الشــعبي  الحشــد  قــّوات  يف  خدمــوا 

الــاليت تــّم تهجيرهــنَّ قســًرا بدائــل محدودة لكســب 

علــى  قادريــن  يعــودوا  لــم  ألنهــم  نظــًرا  الــرزق 

العــودة إىل قراهــم بســبب الوضــع غيــر المســتقر 

والــكاريث يف الريــف))3). ثانًيــا، تــؤّدي نــدرة الميــاه 

الميــاه  تســييس  إىل  الميــل  زيــادة  إىل  والتلــّوث 

وإضفــاء الطابــع األمنــي   عليهــا، والنزاعــات مــا بيــن 

القبائــل واألعــراق والتوتــرات المجتمعيــة )مثــل 

المتحـــدة  مـــم  لأل التابـــع   (820 األمـــن  مجلـــس  قـــرار   (32(
https://www.securitycouncilr eport. علـــی:  متـــاح   .)2008(
4E9C-8CD3- -org/atf/cf/%7B65BFCF9B -6D27
7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf%CF6E4FF96FF9

 (325 المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  قــرار   (33(
https://www.peacewomen.org/ :2000(. متــاح علــی(

SCR-1325

الميــاه  تعتبــر  »لمــاذا  بيتــل  ولــورا  إيريــكا  ))3) ســولومون، 
خــط صــدع متزايــد بيــن تركيــا والعــراق«. تموز/يوليــو 8)20.  
-https://www.ft.com/content/82ca2e3c-6369

9563a0613e56-90c2-11e8

واالضطرابــات  الحضــر(  إىل  الريــف  مــن  الهجــرة 

االجتماعيــة. علــى ســبيل المثــال، يف تموز/يوليــو 

اضطرابــات  البصــرة  محافظــة  شــهدت   ،20(8

النقــص  عــن  نجمــت  الحكومــة،  ضــّد  اجتماعيــة 

الصيــف  أشــهر  والكهربــاء يف  الميــاه  يف  المتكــّرر 

االســتقرار  وعــدم  العنــف  زيــادة  إن  الحــارة)35). 

ــا عــن نــدرة الميــاه وتلّوثهــا يزيــد من  الناجميــن جزئيًّ

تفاقــم حالــة انعــدام األمــن، األمــر الــذي ال يعيــق 

الجهــود المبذولــة لحمايــة المــرأة فحســب، وإنمــا 

يــؤّدي إىل تفاقــم ضعــف المــرأة وعــدم المســاواة 

ر تجــاه  أيًضــا. ثالًثــا، ُيعــرُِّض العنــُف الثقــايف المتجــذِّ

النســاء الناشــطات يف مجــال البيئــة والناشــطات 

إذ  والوصــم،  والتشــهير  للمضايقــة  المدنيــات 

ــُح ســرديات الناشــطات يف العــراق أن رؤی  توضِّ

علــى  المبنّیــة  األخالقّیــة  والتوصيفــات  الشــرف 

الجنــدر هــي ذريعــة للتحــرّش والعنــف وحّتــى قتــل 

مخــاّلت  بأنُهــنَّ  اتهامهــنَّ  خــالل  مــن  الناشــطات 

األخــالق)36). عديمــات  أو  بالشــرف 

4,4. تقع مسؤولية أنشطة 
تقديم الرعاية على عاتق المرأة 

في المقام األّول

أنشــطة  تقــع  البلــدان،  مــن  العديــد  غــرار  علــى 

تقديــم الرعايــة يف المقــام األّول ضمــن مســؤولية 

تهتــّم  إذ  العــرايق،  المجتمــع  عمــوم  يف  النســاء 

اضطرابــات  »تندلــع  ســلي.  ليــز  ســليم،  مصطفــى   (35(
يف  حــاد  نقــص  وســط  العــراق  جنــوب  يف  النطــاق  واســعة 
الميــاه والكهربــاء«. واشــنطن بوســت. )) تموز/يوليــو 8)20. 

كتوبــر 2020. أ عليــه يف 30  االطــالع  تــم 
https ://www.washingtonpost .com/world/
widespread-unrest-erupts- in-southern-
i r a q - a m i d - a c u t e - s h o r t a g e s - o f - w a t e r -
-11e8-86c2-b9077b90/14/07/electricity/2018

.4db52ac42e05_story.html -9e06

)36) المرجع نفسه.
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ا  النســاء برفاهيــة أطفالهــنَّ ويلعبــن دوًرا أساســيًّ

والنفســية  الجســدية  احتياجاتهــم  تلبيــة  يف 

المرتبطــة  فــإن األمــراض  والعاطفيــة))3). وعليــه، 

بالميــاه تعّطــل الدراســة بســبب األخطــار البيئيــة 

المــرأة  علــى  إضافيــة  عاطفيــة  ضغوًطــا  وتضــع 

صيــف  يف  الرعايــة.  تقديــم  يف  واجباتهــا  وتكّثــف 

ميــاه،  أزمــة  البصــرة  محافظــة  واجهــت   ،20(8

الشــرب ملّوثــة، ولــم يكــن  حيــث أصبحــت ميــاه 

بإمــكان العديــد مــن الســكان الحصــول علــى ميــاه 

مــن  يقــرب  مــا  نقــل  تــّم  لذلــك،  نتيجــة  الشــرب. 

30.000) شــخص إىل المستشــفى بعــد إصابتهــم 

بأمــراض تنقلهــا الميــاه، نِصفهــم مــن األطفــال)38). 

كمــا إن عــدم وجــود الميــاه النظيفــة وكــْون دورات 

جافــة  واألنابيــب  مــة  ُمحطَّ )المراحیــض(  المیــاه 

الدراســية  القاعــات  جانــب  إىل  المــدارس،  يف 

الُمکتّظــة، خلــق أماکــن مواتیــة لألمــراض وأجِبــر 

المدرســة)39).  تــرك  علــى  األطفــال  مــن  العديــُد 

ــا للمجلــس النرويجــي لالجئيــن )8)20(، كان  وفًق

كثــر مــن 000))2 طفــل ُمعرضيــن لخطــر اإلصابــة  أ

يف  المــدارس  يف  الميــاه  تنقلهــا  التــي  باألمــراض 

مرافــق  تعرّضــت  حيــث  البصــرة،  أنحــاء  جميــع 

جســیمة)0)). ألضــرار  الصحــي  والصــرف  الميــاه 

وكمــا هــو موضــح يف الجــزء األّول، فــإن أزمــة الميــاه 

يف العــراق مدفوعــة بالعديــد مــن العوامــل، بمــا 

))3) المرجع ) نفسه. 

)38) بيكــر، هليــن. »الميــاه النظيفــة تنقــذ األرواح« المجلــس 
النرويجــي لالجئيــن. تشــرین الثاين/نوفمبــر 9)20. تــم االطــالع 
https://www.  .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرین   30 عليــه يف 

 /nrc.no/gmm/clean-water-saves-lives

)39) المرجع 36 نفسه.

)0)) »العــراق: أطفــال البصــرة يواجهــون تفشــي األمــراض يف 
المــدارس المتهدمــة«. المجلــس النرويجــي لالجئيــن. تشــرين 
كتوبــر 8)20. تــم االطــالع عليــه يف 30 تشــرین األول/ األول/أ
https://www.nrc.no/news/2018/  .2020 كتوبــر  أ
october/iraq-basras-children-face-disease-

/outbreak-in-rundown-schools

يف ذلــك تغيــر المنــاخ، مّمــا يزيــد مــن احتمــاالت 

تتســّبُب  والفيضانــات.  والجفــاف  الحــّر  موجــات 

هــذه المخاطــر المناخيــة يف أضــرار جســيمة للبنيــة 

التحتيــة والمنــازل والمــدارس والخدمــات الحيويــة 

األخــرى. علــى ســبيل المثــال، يف ربيــع عــام 9)20، 

ضربــت األمطــاُر الغزيــرة والفيضانــاُت العديــد مــن 

بمــا يف ذلــك  العــراق،  أنحــاء  المناطــق يف جميــع 

للبنيــة  جســيمة  أضــرار  يف  تســبب  مّمــا  بغــداد، 

التحتيــة وتعّطــل خدمــات الميــاه، مــا أجَبــر بعــض 

الفيضانــات  ميــاه  اســتخدام  علــى  المجتمعــات 

وقــد  الميــاه.  مــن  األساســية  احتياجاتهــا  لتلبيــة 

وزيــادة  الصحيــة  المخاطــر  تفاقــم  إىل  ذلــك  أدَّى 

احتماليــة انتشــار األمــراض. إن تزايــد تواتــر األخطار 

نــدرة  جانــب  إىل  بالمنــاخ  المتعلقــة  الطبيعيــة 

الميــاه والبنيــة التحتيــة المتهّدمــة ُيعــرُِّض األطفــال 

ذلــك  يف  بمــا  التهديــدات،  مــن  يحصــى  ال  لعــدد 

المــرض وحــاالت االنقطــاع عــن الدراســة وتعطيــل 

ذلــك،  إىل  ومــا  والرياضيــة  الترفيهيــة  األنشــطة 

ويزيــد مــن حاجتهــم إىل المســاعدة اإلنســانية)))). 

وفًقــا لــوزارة البيئــة يف العــراق )))20(، إن النســاء 

الســّن هــم األكثــر عرضــة لآلثــار  واألطفــال وكبــار 

الســلبية لتغيــر المنــاخ بســبب قدرتهــم المحــدودة 

الصحيــة  العواقــب  مواجهــة  يف  الصمــود  علــى 

المتعلقــة  للتهديــدات  والبيئيــة  واالقتصاديــة 

أن  الميدانيــة  الســجاّلت  إذ تكشــف  بالمنــاخ)2)). 

الفقــر الناجــم عــن فقــدان ســبل العيــش القائمــة 

مــن  كانــا  الغــذايئ  األمــن  وانعــدام  الزراعــة  علــى 

العوامــل التــي دفعــت الفتيــات إىل تــرك المدرســة 

علــى  وإجبارهــنَّ  األطفــال  عمالــة  يف  واالنخــراط 

المبکــر)3)). الــزواج 

)))) المرجع ) نفسه.

)2)) الواقــع البيئــي يف العــراق، تقريــر، ))pdf.20(( 20.الواقــع 
/http://moen.gov.iq/Portals/0البيئي/الواقــع البيئــي

)3)) المرجع ) نفسه، ص. 69.



ماء الحياة II((

اإلطــار 3: زيــارة ميدانيــة اســتقصائية: نــدرة 

الميــاه والصراعــات بيــن العشــائر وانتشــار 

األمــراض والفقــر المدقــع.

زراعيــة  مهندســة  خضــر،  إيمــان  قّصــة  هــذه 

مــن  اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  وناشــطة 

العــراق: يف  الناصريــة  محافظــة 

نتيجــة لعملــي يف المجــال اإلنســاين والبيئــي 

يف محافظــة ذي قــار، اتصــل يب أحــد الســكان 

المحلّييــن ذات مــرّة بينمــا كنــت أقــوم بعمــل 

ذي  يف  البرلمــان  أعضــاء  أحــد  مــع  ميــداين 

قــار. طلــب مّنــي هــذا المواطــن القيــام بزيــارة 

القــرى وتفّقــد الوضــع المأســاوي  إىل إحــدى 

عندمــا  الميــاه.  نــدرة  بســبب  القريــة  ألهــايل 

ســألته لمــاذا لــم یقــم أهــايل القريــة باإلبــالغ عــن 

مشــاكلهم للحكومــة المحليــة، أشــار إىل أنهــم 

اتصلــوا بالحكومــة المحليــة عــّدة مــّرات، لكــن 

لــم يقــم أحــد بمــّد يــد العــون. وعليــه، قــّررُت 

النائــب  مكتــب  مديــر  برفقــة  القريــة  زيــارة 

إىل  وصلنــا  عندمــا  اإلعالمــي.  والمســؤول 

هنــاك، وجدنــا أهــايل القريــة يعيشــون يف فقــر 

الميــاه. نقًصــا حــادًّا يف  مدقــع ويواجهــون 

اشــتكى ســکّان القریــة مــن شــّح الميــاه وعــدم 

إليهــم.  الشــرب  وميــاه  النهــر  ميــاه  وصــول 

شــكاواهم  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  وأوضحــوا 

المتكــّررة للبلديــة، لــم تكــن هنــاك محــاوالت 

القريــة.  تواجــه  التــي  الميــاه  مشــاكل  لحــّل 

التــي  المركبــات  ســوى  البلديــة  ترســل  لــم 

 5000 بســعر  الميــاه؛  براميــل  علــى  تحتــوي 

دينــار عــرايق للبرميــل الواحــد رغــم أن الميــاه 

تــأيت مباشــرة مــن النهــر دون معالجــة. ينتمــي 

ســكان هــذه المنطقــة إىل عشــيرة بنــي األســد. 

لقــد هجــروا أراضيهــم يف التســعينات يف ظــل 

نظــام صــّدام بســبب تجفيــف األهــوار. عندمــا 

ــت أراضيهــم انتقلــت عشــيرة بنــي األســد  جفَّ

قطــاع  يف  وعملــت  الغربيــة  المحافظــات  إىل 

الزراعــة، لكــن بعــد عــام 2003، قــّرروا العــودة 

قــار.  أراضيهــم يف ذي  إىل 

بیــَد أنهــم أدركــوا أن المنطقــة تخضــع لســيطرة 

العشــائر القويــة التــي تعمــل عــن عمــد علــى 

مــرّة  لطردهــم  كوســيلة  األراضــي  تجفيــف 

وأطفــال  نســاء  بزيــارة  أيًضــا  قمــت  أخــرى. 

بقــع  وجوههــم  علــى  ظهــرت  الذيــن  القريــة 

المرتبطــة  الجلديــة  األمــراض  بســبب  حمــراء 

بالميــاه. ومــن الجدیــر بالذکــر، أنــه عندما اتصلنا 

المأســاوي  الوضــع  لــه  ووصفنــا  بالمحافــظ 

فداحتــه،  مــن  وقلّــل  الوضــع  أنكــر  للقريــة، 

بيــن  منافســة  أنهــا  علــى  المشــكلة  واصًفــا 

وبســبب  األراضــي.  اســتخدام  علــى  العشــائر 

تقاعــس المحافــظ، عمدنــا إىل اإلدارة البيئيــة 

متجاوبــة.  وكانــت  المحليــة 

قــام الموظفــون بتفّقــد القريــة فوجــدوا أنــه تــّم 

تحويــل مجــرى النهــر وقطــع مصادر المياه من 

قبــل عشــيرة الجبيــر ذات الصــالت الواســعة 

جامــوٍس   250 علــى  أيًضــا  عثــروا  ا؛  سياســیًّ

بســبب  بالعمــی  مصابيــن  وآخريــن  نافــٍق 

قامــت  لذلــك،  واســتجابة  الطويــل.  العطــش 

وزارة البيئــة ببنــاء وحــدة لتحليــة الميــاه وإعــادة 

مجــرى النهــر إىل القريــة. وكاد التقاعــس عــن 

العمــل تجــاه هــذا الوضــع المؤلــم أن يــؤدي إىل 

تدميــر القريــة بأكملهــا.



II 5)الجندر  وديناميكيّات المياه في العراق

5,4. تتأثر الفتيات بشكل غير 
متناسب بنقص الوصول إلى 

المياه وخدمات الصرف الصحي

للميــاه  الفّعالــة  وغیــر  المتضــررة  التحتيــة  البنيــة 

الصحــي  الصــرف  مرافــق  إىل  الوصــول  وانعــدام 

ســيما  وال  العــراق،  يف  المــدارس  عبــر  األساســية 

يف المناطــق الريفيــة، أثــرت بشــكل غيــر متناســب 

والبنــات  األوالد  يعــاين  فبينمــا  الفتيــات.  علــى 

علــى حــّد ســواء بســبب نقــص الميــاه والمرافــق 

يجبرهــم  مّمــا  المــدارس،  يف  المناســبة  الصحيــة 

علــى شــراء الميــاه المعبــأة ليتمكّنــوا مــن الحفــاظ 

الفتيــات  تواجــه  األساســية))))،  النظافــة  علــى 

عقبــات إضافيــة عندمــا يتعيــن عليهــنَّ التعامــل 

مــع الــدورة الشــهرية )دورة الطمــث(. وعلــى الرغم 

بيولوجيــة  هــي وظيفــة  الشــهرية  الــدورة  أن  مــن 

طبيعيــة لجســد األنثــى، إاّل أن توصیفــات البنیــات 

كشــيء  المــرأة  طمــث  بخصــوص  المجتمعيــة 

مخجــل وغيــر الئــق وغيــر نظیــف، تجبــر العديــد من 

الفتيــات علــى تــرك المدرســة بــداًل مــن مواجهــة 

الحــرج االجتماعــي واإلقصــاء. إن عــدم توفــر الميــاه 

النظيفــة والمرافــق الصحيــة الصالحــة لالســتخدام 

يف المــدارس يجعــل مــن الصعــب علــى الفتيــات 

تّتســم  بطريقــة  الشــهرية  الــدورة  مــع  التعامــل 

بالصحــة والخصوصيــة. وهــذا مــا ُيعــرُِّض مشــاركة 

الفتيــات المســتمرة يف العمليــة التعليميــة للخطــر، 

المنــازل  إىل  يلجــأن  قــد  منهــنَّ  البعــض  إن  كمــا 

المشــي  أو  المیــاه  دورة  الســتخدام  المجــاورة 

أقــرب مصــدر للميــاه)5))، مّمــا قــد يزيــد مــن  إىل 

)))) المرجع ) نفسه، ص. )6.

المیــاه  ودورات  60/«المــاء  ص.  نفســه،   ( المرجــع   ((5(
والنظافة...وتمكيــن المــرأة«. المعونــة المائية، المملكة المتحدة. 
األول/ تشــرین   30 يف  عليــه  االطــالع  تــم   .20(8 آذار/مــارس 
https://www.wateraid.org/uk/blog/  .2020 كتوبــر  أ
water-toilets-hygiene-and-womens-empowerment

تعرضهنَّ للتحرّش والعنف القائم على الجندر.

6,4.  المجتمعات المحلية هي 
مصدر قيِّم للمعرفة

تتأثّــر بشــكل  المحليــة  المجتمعــات  أن  يف حيــن 

غيــر متناســب بنــدرة الميــاه والتلــّوث والتهديــدات 

المرتبطــة بهمــا، فإنهــا توّفــر معرفــة قيمــة حــول 

والحفــاظ  البيئيــة،  النظــم  علــى  الحفــاظ  كيفيــة 

ــف مــع هــذه البيئــة  علــى الميــاه الشــحيحة والتكیُّ

ودورهــا  الطبيعــة  مــن  لقربهــا  فنظــًرا  المتغيــرة. 

النســاء  ُتعــدُّ  الميــاه،  وتوفيــر  إدارة  يف  المتكامــل 

المحليــات مصــدًرا حيويًّــا لإلبــداع والبتــكار »حلــول 

ُمســتندة إىل الطبيعــة«)6)). فزيــارة ميدانيــة قــام 

بهــا خالــد ســليمان إىل بلــدة ســومر الواقعــة علــى 

بعــد حــوايل 30 كيلومتــًرا شــمال مدينــة الديوانيــة، 

المحليــة  المــرأة  معرفــة  علــى  ــا  حيًّ مثــااًل  م  تقــدِّ

بتغيــر المنــاخ وتلــّوث الميــاه واســتخدامها ألدوات 

المناخيــة  الظــروف  مــع  أرضهــا  لتكييــف  مبتكــرة 

ومعيلــة  مزارعــة  الســوادي،  حليمــة  المتغيــرة. 

بشــكل  الحقــل  يف  تعمــل  ســومر،  بلــدة  مــن 

يومــي إلعالــة أربــع عائــالت تعتمــد بالكامــل علــى 

األرض الزراعيــة يف قوتهــا. فعلــى مــدى الســنوات 

الميــاه  نــدرة  بســبب  حليمــة  عانــت  الماضيــة، 

حــارّة  الصيــف  إن فصــول  حيــث  المنــاخ،  وتغيــر 

فصــول  بينمــا  األمــد،  وطویلــة  متزایــدة  بصــورة 

الغزيــرة  باألمطــار  ملیئــة  ولكّنهــا  الشــتاء قصيــرة 

والفيضانــات. منــذ ثالثــة عقــود، عملــت حليمــة عــن 

كثــب علــى األرض. ويف حيــن أنهــا حصلــت علــی 

جديــد  كتــاب  الميــاه:  نفســه/«حراس   ( المرجــع   ((6(
األمــن  مبــادرة  العــراق«.  يف  البيئيــة  الضغــوط  عــن 
عليــه  االطــالع  تــم   .2020 تموز/يوليــو   28 الكوكبــي. 
https://www.  .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرین   30 يف 
planetarysecurityinitiative.org/news/water-
guards-new-book-environmental-stresses-iraq
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تعليــم محــدود، إاّل أنهــا تســتخدم الحقائــق العلميــة 

وتتصّفــح مــن خــالل هاتفهــا المعرفــة الموجــودة 

علــی اإلنترنــت حــول تغيــر المنــاخ وتلــّوث الميــاه 

مــن  البتــكار حلــول مســتوحاة مباشــرة  والزراعــة 

تواصلهــا وفهمهــا العميــق للطبيعــة. فعلــى مــدى 

الســنوات الماضيــة، أجبــر الجفــاف ونــدرة الميــاه 

الجوفيــة حليمــة علــى البحــث عــن طــرق ري غيــر 

بالتنقيــط،  الــري  نظــام  اعتمــدت  لذلــك  تقليديــة، 

الــذي حصلــت عليــه مــن دائــرة الزراعــة المحليــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، عندمــا أدركــت أن ممارســات 

النضــوج  إضافــة عوامــل  مثــل  الحديثــة،  الزراعــة 

وتحديــًدا  المــرض،  النتشــار  ســبًبا  كانــت  المبكــر، 

الســرطان، قــررت التحــول إىل األســمدة العضويــة. 

حليمــة  تســتخدم  نفســه،  المنــوال  وعلــی 

الثــوم  اســتخدام  مثــل  التقليديــة،  الممارســات 

لعــالج حشــرات الَمــْن، والتــي لديهــا القــدرة علــى 

إتــالف المحاصيــل)))). عــالوة علــى ذلــك، تتمّتــع 

النســاء بمكانــة جيــدة لتوريــث المعــارف التقليديــة 

ألطفالهــنَّ  الميــاه  وإدارة  والزراعــة  الطبيعــة  عــن 

واألجيــال الشــابّة. فضــاًل عــن ذلــك، ونظــًرا لقربهــا 

تلعــب  أن  للمــرأة  يمكــن  أطفالهــا،  مــن  الشــديد 

ــا يف  ا يف ترســيخ قيــم مســتدامة بيئيًّ دوًرا أساســيًّ

أطفالهــا وزيــادة الوعــي حــول اآلثــار المحليــة لنــدرة 

الميــاه وتغيــر المنــاخ ووســائل التكيــف مــع هــذه 

الظــروف الجديــدة يف جميــع فئــات المجتمــع.

الميــاه  الرئيســية:  االتّجاهــات   :4 اإلطــار 

ر لجنــد ا و

يلــي قائمــة ليســت جامعــة وال مانعــة   فيمــا 

يف  شــيوًعا  األكثــر  والميــاه  الجنــدر  التّجاهــات 

)))) قــام بهــذه الزيــارة الميدانيــة خالــد ســليمان، وهــو كاتــب 
وصحفــي عــرايق. القصــة الكاملــة متاحــة علــى هــذا الرابــط: 

 .https://daraj.com/en/42857

بلــدان الجنــوب والمجتمعــات الريفيــة. وهنــاك 

حاجــة إلــی المزيــد مــن البحــوث لتحديــد ســياق 

بشــكل  وتقويمهــا  وتقييمهــا  االتجاهــات  هــذه 

يف  األخــذ  مــع  العــرايق،  المجتمــع  يف  أفضــل 

االعتبــار النهــج التداخلــي والمتغيــرات األخــرى 

التــي تتفاعــل أو تتداخــل مــع الهيــاكل الجندریّــة.

النســاء هــنَّ جامعــات المیــاه ومــن يقمَن بنقلها 

يف  الريفيــة.  المجتمعــات  األول يف  المقــام  يف 

المئــة  يف   90 بنســبة  النســاء  تقــوم  أفريقيــا، 

الميــاه واألخشــاب لألســرة  مــن أعمــال جمــع 

ولتحضيــر األغذیــة. يف المتوســط ، تقــوم النســاء 

بالترحــال مــن 0) إىل 5) كيلومتــًرا  واألطفــال 

ــا لجمــع الميــاه وتعبئــة مــا يصــل إىل 5)  يوميًّ

لتــًرا لــكل رحلــة)8)).

کثــر عرضــة للتغيــب عــن المدرســة  الفتيــات هــنَّ أ

واالنقطــاع عــن التعليــم عندمــا تكــون منازلهــنَّ 

إىل  ذلــك  يرجــع  للميــاه.  مصــدر  عــن  بعيــدة 

مشــاركتهنَّ يف أنشــطة جمــع الميــاه، والتــي قــد 

تســتغرق مــا يصــل إىل ) أو 5 ســاعات يف اليــوم. 

مرافــق  إىل  الوصــول  ســبل  كفايــة  عــدم  إن 

الصــرف الصحــي الخاصــة والمأمونــة والصحيــة 

الجســدية  الراحــة  وعــدم  للخجــل  مصــدر  هــو 

جميــع  يف  النســاء  لمالييــن  األمــن  وانعــدام 

منازلهــنَّ  النســاء  تغــادر  عــادة،  العالــم.  أنحــاء 

قبــل الفجــر أو بعــد حلــول الظــالم للحفــاظ علــى 

الخصوصيــة عنــد اســتخدام المرحــاض أو قضــاء 

الحاجــة يف الهــواء الطلــق، بينمــا تتغيــب الفتيــات 

عــن المدرســة عندمــا يكــنَّ يف فتــرة الطمــث.

تواجــه النســاء العديــد مــن المشــاكل الصحيــة 

الميــاه  وخّزانــات  لبراميــل  نقلهــنَّ  بســبب 

http://www.  .200( والميــاه.  المــرأة  عــن  حقائــق   ((8(
.gender.cawater-info.net/what_is/facts_e.htm
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وتشــمل   . رؤوســهنَّ فــوق  األواين  حمــل  أو 

وتشــوهات  اإلرهــاق  الصحيــة  المشــكالت 

العمــود الفقــري والحــوض ومشــاكل الصحــة 

التلقــايئ)9)). اإلجهــاض  مثــل  اإلنجابيــة، 

غالًبــا مــا تكــون المــرأة مســؤولة عــن إدارة مــوارد 

المــزارع  ويف  األســرة  مســتوى  علــى  الميــاه 

النســاء  تتمّتــع  وبالتــايل،  والدیمّیــة.  المرويــة 

بمعرفــة قيمــة حــول مــوارد الميــاه، بمــا يف ذلــك 

إدارة  جــودة وموثوقيــة ميــاه الشــرب وتقنيــات 

الميــاه، مثــل طــرق الــري وتخزيــن الميــاه وغيرهــا.

األرض  ملكيــة  مــن  المــرأة  ُتحــرم  مــا  كثيــًرا 

إىل  وصولهــا  مــن  يحــّد  مّمــا  عليهــا،  والحصــول 

مصــادر الميــاه التــي عــادة مــا تكــون مخّصصــة 

لــري األراضــي. ويــؤّدي هــذا بالعديــد مــن العوائل 

التي ترأسها نساء إىل الفقر ويحرمها من المياه 

تمتلــك  العالــم،  أنحــاء  جميــع  ففــي  النظيفــة. 

الخاصــة.  األراضــي  مــن   ٪2 مــن  أقــّل  النســاء 

الحــّق  للمــرأة  وفضــاًل عــن ذلــك، عندمــا يكــون 

القانــوين يف األرض، تصبــح العــادات والتقاليــد يف 

كثيــر مــن األحيــان حاجــًزا أمــام تحکّمهــا الفعلــي 

الطبيعيــة)50). والمــوارد  بــاألرض 

تظِهــر البيانــات أن المــرأة مســؤولة عــن نصــف 

إنتــاج العالــم مــن األغذیــة )مقارنــة بالمحاصيــل 

المــدرّة للدخــل(، ويف معظــم البلــدان الناميــة، 

تنتــج المــرأة الريفيــة مــا بيــن 60-80 يف المئــة 

مــن األغذیــة. وعليــه، يعتمــد األمــن الغــذايئ يف 

الزراعــة  علــى  كبيــر  بشــكل  الريفيــة  المناطــق 

المعیشــیة )الکفافیــة( التــي تقودهــا النســاء))5).

)9)) المرجع )) نفسه.

للسياســات.  موجــز  الصحــي:  والصــرف  والميــاه  الجنــدر   (50(
https://www.unwater.org/  .2006 اإلصــدار.  موجــز 
./publications/gender-water-sanitation-policy-brief

))5) المرجع 9) نفسه، ص. ). 

مصــدر  هــي  والمحليــة  األصليــة  المجتمعــات 

بشــأن  التقليديــة  والمهــارات  للمعــارف  قيــم 

إدارة الميــاه واألراضــي المســتندة إىل الطبيعــة. 

ــا مــا تمتلــك النســاء »المعرفــة المائيــة«  فغالًب

الــة للميــاه  ويمكنهــنَّ تقديــم حلــول لــإلدارة الفعَّ

يف مناطــق تجمعاتهــنَّ الســکنّیة)52).

اإلطــار 5: بحــث ديناميكيــات الميــاه والجنــدر 

يف العــراق بمزيــد مــن التعّمــق: أســئلة بحثيــة 

مقترحــة

). مــا هــي البنیــات واألعــراف الجندریـّـة األخــرى 

فيمــا  والرجــال  النســاء  تجربــة  تشــكّل  التــي 

يتعلّــق بنــدرة الميــاه يف العــراق؟

2. مــا هــي أهــّم الحواجــز البنيويــة والمؤّسســية 

التــي تحــّد مــن قــدرة المــرأة علــى الصمــود يف 

مواجهــة التهديــدات المتعلقــة بالميــاه؟

3. كيــف تــؤّدي التهديــدات المتعلقــة بالميــاه 

يف اقترانهــا مــع العوامــل البنيويــة واالتّجاهــات 

بيــن  المســاواة  عــدم  تفاقــم  إىل  الكبــرى 

الضعــف؟ ونقــاط  الجنســين 

مــع  وتفاعلــه  الجنــدر  يشــكّل  كيــف   .(

المجموعــات  تجــارب  األخــرى  المتغيــرات 

العــرايق؟  المجتمــع  عبــر  المختلفــة  النســائية 

تجربــة  تختلــف  كيــف  المثــال،  ســبيل  علــى 

الريفيــة؟ المــرأة  تجربــة  عــن  الحضريــة  المــرأة 

5. كيــف يمكــن أن تصبــح إدارة المــوارد المائيــة 

والتماســك  الســالم  لبنــاء  مدخــاًل  العــراق  يف 

االجتماعــي وتمكيــن المــرأة؟

التــي  الرئيســية  المواجهــة  آليــات  هــي  مــا   .6

علــى  قــدرة  كثــر  أ والرجــال  النســاء  تجعــل 

ومقاومتهــا  بالميــاه  المتعلقــة  المخاطــر  إدارة 

المرونــة(  )فکــرة  منهــا؟  والتعــايف 

)52) المرجع 9) نفسه، ص. 8.
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5. نحو استجابات شاملة 
ومستدامة للمياه: 

التوصيات
لديناميكيــات  االستكشــايف  التحليــل  يكشــف 

ورد  -كمــا  العــرايق  المجتمــع  يف  والجنــدر  الميــاه 

والفتيــات،  النســاء   )( أن   - الســابق  الجــزء  يف 

بشــكل  يتأثّــرَن  الريفيــة،  المناطــق  يف  ســيما  ال 

مختلــف بالتهديــدات المتعلقــة بالميــاه ويتعرّضــَن 

ألشــكال مختلفــة مــن العنــف البنیــوي والضغــوط 

وعــدم المســاواة، بمــا يف ذلــك التحــرّش، والعنــف 

مــن  التســّرب  وحــاالت  الجنــدر،  علــى  القائــم 

المدرســة، والضغــوط النفســية والجســدية، فضــاًل 

العشــائر،  بيــن  بالنزاعــات  المرتبــط  العنــف  عــن 

ومســؤوليات  أدواًرا  يــؤّدون  والرجــال  النســاء   )2

الميــاه والتهديــدات  نــدرة  مختلفــة للتعامــل مــع 

مــا  غالًبــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  بهــا.  المرتبطــة 

تكــون النســاء القائمــات بــإدارة الميــاه يف المقــام 

األّول على المســتوى المنزيل، و3( النســاء يمّثلَن 

توّفــر  حيــث  للمعلومــات،  رئيســية  حافظــات 

معارفهــنَّ ومهاراتهــنَّ الفريــدة مــورًدا ال يقــّدر بثمــن 

المبنّیــة  وتلــك  وشــاملة  مبتكــرة  حلــول  إليجــاد 

التأثيــر  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاًء  الطبيعــة.  علــى 

غيــر المتناســب والمتبايــن للتهديــدات المتعلقــة 

جانــب  إىل  العراقيــات  النســاء  علــى  بالميــاه 

وصانعــات  إيجابيــة  كعوامــل  الفريــد  موقعهــنَّ 

المنظــور  مراعــاة  تعميــم  ضــرورة  يفــرض  تغييــر 

برامــج  وإعــداد  سياســات  صنــع  يف  الجنــدري 

المیــاه، مــع تحويــل التهديــدات المتعلقــة بالميــاه 

والمســاواة  المــرأة  لتمكيــن  ومداخــل  فــرص  إىل 

وضــع  عمليــة  تضمــن  إذ  الجنســين.  بيــن 

السياســات وإعــداد البرامــج الشــاملة والمتمحــورة 

حــول النــاس مراعــاة احتياجــات وخبــرات أطيــاف 

بطريقــة  التدّخــالت  وتصميــم  كاّفــًة  المجتمــع 

مســتدامة ومحّددة األهداف. ولتحقيق ذلك، فإن 

شــمولية المــرأة ومشــاركتها الملموســة -القائمــة 

هــي   - ومســتنير  هيكلــي  جنــدري  تحليــل  علــى 

ضمانــات لــإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه. ويف 

ضــوء هــذه الخلفيــة، يقتــرح الجــزء التــايل توصيــات 

علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة 

لتعزيــز اســتجابات الميــاه المســتدامة والشــاملة 

التــي تضــع مراعــاة المنظــور الجنــدري يف جوهرهــا.

1,5. المستوى المحلي

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تكــون  أن  يجــب 

ذلــك  يف  بمــا  المحلــي،  المجتمــع  ومجموعــات 

لــة بشــكل  النســاء وقــادة المجتمــع المحلــي، ُممثَّ

فّعــال يف الهيئــات النســائية الوطنيــة ويف تطويــر 

المتعلقــة  البرامــج  وإعــداد  السياســات  صنــع 

المحليــة  المنظّمــات  تكــون  مــا  فغالًبــا  بالميــاه. 

الخاصــة  للمعرفــة  الرئيســي  المصــدر  هــي 

بالميــاه  المتعلقــة  التهديــدات  حــول  والمحليــة 

إدارة  يف  والنســاء  الرجــال  ومســؤوليات  وأدوار 

المجتمعيــة  المواجهــة  وآليــات  الميــاه  وتوزيــع 

ــا للتعامــل مــع نــدرة الميــاه.  والحلــول النابعــة محليًّ

المنّظمــات  تكــون  مــا  غالًبــا  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

بيــن  وســطاء  المجتمعيــة  والجماعــات  المحليــة 

المحليــة  والســلطات  المحليــة  المجتمعــات 

إلــی  الوصــول  إتاحــة  يمكنهــم  إذ  الوطنيــة،  أو 

األماكــن التــي عــادة مــا تفتقــر إىل تواجــد الحكومــة 

بشــأنها. والمعرفــة 

2,5. المستوى الوطني

المتأّصلــة  والمؤسســية  الهيكليــة  الحواجــز  إزالــة 

أمــر حتمــي لتعزيــز قــدرة المــرأة علــى الصمــود يف 

وتمكيــن  بالميــاه  المتعلقــة  التهديــدات  مواجهــة 

علــى  المجتمــع  والفّعالــة يف  الكاملــة  مشــاركتها 
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والعائليــة.  واالقتصاديــة  السياســية  المســتويات 

فقــد خلــص تحليــل ديناميكيــات الميــاه والجنــدر 

يف العــراق إلــی أن الحواجــز الهيكليــة، مثــل حصــر 

المــرأة يف األدوار التقليديــة للجنســين والتعــرّض 

المتزايــد للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 

بيــن  مــن  الشــرف،  بفكــرة  النســاء  وربــط  الجنــدر 

أمــور أخــرى، غالًبــا مــا تكــون األســباب الرئيســية 

لزيــادة حــاالت ضعــف المــرأة والحــّد مــن قدرتهــا 

معالجــة  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاًء  التكيــف.  علــى 

ذلــك  يف  بمــا  والمؤسســية،  الهيكليــة  الحواجــز 

القواعــد واألنظمــة التمييزيــة والبنيــات الذکوریــة 

التشــريعات والتعليــم  الرســمية مــن خــالل  غيــر 

والتوعيــة، هــي خطــوة أوىل نحــو خلــق بيئــة مواتيــة 

التهديــدات  إدارة  علــى  قــادرة  لتكــون  للمــرأة 

يف  فّعــال  بشــكل  والمشــاركة  بالميــاه  المتعلقــة 

الماضــي،  العقــد  مــدى  فعلــى  الحلــول.  ابتــكار 

كانــت الحكومــة العراقيــة تحــاول تمريــر أّول قانون 

مــن نوعــه للتعامــل مــع العنــف األســري. بیــَد أنــه 

بســبب المعارضــة الشــديدة مــن بعــض األحــزاب 

ُرفَضــت  العــرايق،  النــواب  مجلــس  السياســية يف 

مســوّدُة القانــون واآلن يجــب أن تخضــع لعمليــة 

مراجعــة وإعــادة صياغــة. باإلضافــة إىل ذلــك، هناك 

قوانيــن تمييزيــة تبــّرر أو ُتحــرُِّض علــى العنــف ضــد 

المــرأة بحّجــة حمايــة شــرف األســرة)53). ففــي حيــن 

أن القانــون المــدين العــرايق يمنــح النســاء والرجــال 

حقوًقا متســاوية يف ملكية األرض، إاّل أن القوانين 

والتقاليــد العرفيــة تجبــر النســاء علــى التنــازل عــن 

نصيبهــنَّ مــن وراثــة األرض ألفــراد أســرهنَّ الذكــور، 

)53) مقابلــة مــع الخبيــرة الدكتــورة بشــرى العبيــدي، رئيســة 
وعضــوة  الجامعيــة  المصطفــى  كليــة  يف  الحقــوق  قســم 
المجموعــة االستشــارية النســائية التــي تمثــل األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة يف العــراق. أجريــت يــوم الســبت 8 تشــرين 
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وال ســيما ألشــقائهّن وذلــك لتجنــب ســيطرة أزواج 

أفــراد أســرهم مــن اإلنــاث علــى أراضــي األســرة. 

ميراثهــنَّ  عــن  التنــازل  النســاء  رفــض  يكــون  قــد 

القضــايئ  النظــام  إىل  لجوؤهــنَّ  أو  لألراضــي 

عنيفــة  نزاعــات  مصــدر  أراضيهــّن  الســتعادة 

العشــيرة))5). داخــل  ومميتــة 

لشــؤون  رصينــة  وطنيــة  هيئــة  تأســيس  إن 

بالمســاواة  للنهــوض  أساســي  متطّلــب  المــرأة 

العــراق.  يف  المــرأة  وحقــوق  الجنســين  بيــن 

لديهــا  العراقيــة  الحكومــة  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 

اللجنــة  أن  إاّل  المــرأة،  بشــؤون  الخاصــة  لجنتهــا 

لتنفيــذ  محــدودة  ووســائل  صالحّيــات  لديهــا 

ففــي  النطــاق.  واســعة  واســتراتيجيات  خطــط 

بــدون  المــرأة  ســت وزارُة شــؤون  عــام )200، أسِّ

حقيبــة وزاريــة، ممــا يعنــي أنهــا ال تتمّتــع بمكانــة 

عــدد  وذات  مخّصصــة  ميزانيــة  وال  ســلطة  ذات 

و3)  )الوزيــرة  الموّظفيــن  مــن  للغايــة  محــدود 

الــوزارة  جهــوَد  جعلــت  الظــروف  هــذه  موّظًفــا(. 

الملموســة  وأعاقــت مشــاركتها  باألحــری،  رمزيــًة 

أو تنفيذهــا للبرامــج المتعلقــة بالمــرأة. ويف عــام 

ـان حكــم رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي،  ))20، إبَـّ

المــرأة وكان هنــاك غيــاب  انحلّــت وزارة شــؤون 

تــاّم آلليــة لشــؤون المــرأة يف الحكومــة العراقيــة. يف 

ســت آليــة جديــدة يف األمانــة العاّمــة  عــام ))20، أسِّ

بســلطات  أخــرى،  مــرّة  ولكــن  الــوزراء،  لمجلــس 

ومــوارد محــدودة للغايــة. وبنــاًء علــى ذلــك، هنــاك 

للمــرأة  وطنيــة  هيئــة  تأســيس  إىل  ماّســة  حاجــة 

أو/ مخّصصــة  وميزانيــة  وزاريــة  حقيبــة  ذات 

ولجنــة مســتقلّة مــن خبــراء الجنــدر واألكاديمييــن 

يف  المــرأة  بحقــوق  للنهــوض  الحكومــة  وممثلــي 

ســيما  وال  الدوليــة،  للمنظمــات  ويمكــن  العــراق. 

))5) المرجع نفسه.
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دوًرا حاســًما  تلعــب  أن  المتحــدة،  األمــم  وكاالت 

يف تمويــل مثــل هــذه المؤّسســة ويف بنــاء قــدرات 

المعنييــن. الحكومييــن  والمســؤولين  الخبــراء 

الهيئــات واآلليــات النســائية الوطنيــة هــي جهــات 

المــرأة،  بحقــوق  للنهــوض  أساســية  فاعلــة 

وخبراتهــنَّ  احتياجاتهــنَّ  علــى  الضــوء  وتســليط 

المتباينــة، وابتــكار تدّخــات تراعــي الفــوارق بيــن 

تتمّتــع  الطبيعيــة.  المــوارد  إدارة  يف  الجنســين 

الصالحيــة  ذات  الوطنيــة  النســائية  الهيئــات 

والشــبكات النســائية المرتبطــة بهــا بمكانــة قويــة 

حــول  بالســياق  الخاصــة  المعرفــة  ونشــر  إليجــاد 

بنــدرة  يتعلّــق  فيمــا  المــرأة  واحتياجــات  تجــارب 

يف  الجنــدري  المنظــور  مراعــاة  وتعميــم  الميــاه، 

تخطيــط وإعــداد برامــج إدارة المــوارد الطبيعيــة، 

لالعتبــارات  ومراعيــة  مبتكــرة  أهــداف  ووضــع 

الجندریّــة وتحويــل التهديــدات المتعلقــة بالميــاه 

بيــن  والمســاواة  المــرأة  لتمكيــن  فــرص  إىل 

نســائية  لجــان  تأســيس  خــالل  مــن  الجنســين، 

محليــة إلدارة المــوارد الطبيعيــة، ورفــع المهــارات 

تقنيــات  يف  المحليــات  النســاء  قــدرات  وبنــاء 

الــري، وتوفيــر قــروض صغيــرة لتســيير األعمــال 

أخــرى. أمــور  بيــن  مــن  الصغيــرة، 

ورســم  القــرار  صنــع  يف  المــرأة  مشــاركة  إن 

السياســات المتعلقــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة، 

والبيئــة  الميــاه  اعتبــارات  تعميــم  عــن  فضــًا 

المتعلقــة  الوطنيــة  والخطــط  السياســات  يف 

بيــن  التــآزر  لبنــاء  مهّمــة  خطــوات  هــي  بالمــرأة، 

فعلــى  البيئيــة.  السياســات  وصنــع  الجنســين 

الرغــم مــن األدلّــة المتزايــدة علــى التفاعــل بيــن 

القضايــا الجندریّــة والبيئيــة، إاّل أنــه غالًبــا مــا يتــّم 

المتعلقــة  الوطنيــة  والخطــط  السياســات  تنفيــذ 

البعــض  بعضهــا  عــن  بمعــزل  والمــرأة  بالبيئــة 

دون مراعــاة الترابــط والتــآزر بينهــا. فعلــى ســبيل 

معهــد  أجراهــا  حديثــة  دراســة  خلصــت  المثــال، 

 ،)SIPRI( الســالم  ألبحــاث  الــدويل  ســتوكهولم 

والتــي نظــرت يف 80 خّطــة عمــل وطنيــة للمــرأة 

والســالم واألمــن )WPS(، إىل أن )) منهــا فقــط 

تضّمنــت لغــة تشــير علــى وجــه التحديــد إىل تغيــر 

المنــاخ)55). وعلــی نحــو مماثــل، فــإن خّطــة العمــل 

الوطنيــة يف العــراق )))20-8)20( أشــارت فقــط 

أيــة  دون  األلغــام  بإزالــة  يتعلّــق  فيمــا  البيئــة  إىل 

إدارة  أو  الميــاه  نــدرة  أو  المنــاخ  تغيــر  إىل  إشــارة 

نفســه،  المنــوال  وعلــى  الطبيعيــة)56).  المــوارد 

أجراهــا  دولــة   65 علــى  أجريــت  دراســة  أشــارت 

االتحــاد الــدويل لحمايــة الطبيعــة )IUCN( إىل أن 

5) يف المئــة فقــط مــن تلــك البلــدان لديهــا سياســة 

جندریّــة يف الــوزارات المتعلقــة بالميــاه وأن 35 يف 

المئــة فقــط قامــت بإدمــاج االعتبــارات الجندریّــة 

يف سياســات الميــاه. وعليــه، فــإن الخطــط الوطنيــة 

نظــام  وإصــالح  الزراعــة  قطــاع  لتفعيــل  العراقيــة 

الجنــدري،  بالتحليــل  تسترشــد  أن  يجــب  الــري، 

الحكوميــة  غيــر  المنّظمــات  إشــراك  خــالل  مــن 

النســائية  والمجموعــات  المحليــة  والمجتمعــات 

يف عمليــات التشــاور. وتنطبــق االعتبــارات نفســها 

المــوارد  لــوزارة  الجديــدة  االســتراتيجية  علــى 

المســتدامة للميــاه))5). لــإلدارة  العراقيــة  المائيــة 

يف  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  الوطنيــة  العمــل  خطــط   (55(
معهــد  ســميث،  إليزابيــث  واألمــن،  والســالم  المــرأة  مجــال 
.2020 حزيران/يونيــو  الســالم،  ألبحــاث  الــدويل  ســتوكهولم 

)56) خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس 
األمــن 325) بشــأن المــرأة والســالم واألمــن )))8-20)20(. 
https://www.peacewomen.org/nap- علــی:  متوفــر 

iraq

))5) المرجع 6 نفسه.



II )2الجندر  وديناميكيّات المياه في العراق

يف  الطبيعيــة  المــوارد  إدارة  تقييــم   :6 اإلطــار 

الرئيســية  الــدروس  المــرأة:  تمكيــن  ســبيل 

المســتفادة مــن المشــروع المشــترك »تعزيــز 

المــوارد  إلدارة  للجنــدر  المســتجيبة  النُهــج 

شــمال  يف  الســالم«  أجــل  مــن  الطبيعيــة 

الســودان. كردفــان، 

مشــروع  أّول  أعــاله  المذكــور  المشــروع  كان 

المشــترك  العالمــي  البرنامــج  أنشــأه  تجريبــي 

والســالم،  الطبيعيــة  والمــوارد  بالمــرأة  المعنــي 

والــذي يهــدف إىل تعزيــز التدّخــالت القائمــة على 

ا  المــوارد الطبيعيــة كأداة لتمكيــن المــرأة سياســيًّ

ــا يف ســياقات بنــاء الســالم. تــّم تنفيــذ  واقتصاديًّ

هــذا المشــروع باالشــتراك مــع المكاتــب القطرية 

يف الســودان لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ-

 UNEP-وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة UNDP

 .UN Women-للمــرأة المتحــدة  األمــم  وهيئــة 

يوّفــر تنفيــذ هــذا المشــروع ثالثــة دروس مهّمــة 

حــول كيــف يمكــن أن تصبــح المــوارد الطبيعيــة 

بعــد  مــا  أوضــاع  يف  المــرأة  لتمكيــن  منطلًقــا 

الصــراع، علــى النحــو التــايل:

): إن إشــراك المــرأة يف إدارة المــوارد الطبيعيــة، 

مثل اتخاذ القرار بشــأن الحصول على األراضي 

وترشــيد الميــاه وتقنيــات الــري وتقاســم المــوارد 

وبدائــل ســبل العيــش المســتدامة، يتیــح فرًصــا 

حاســمة لتعزيــز مهــارات القيــادة لــدى النســاء 

إىل  بالنظــر  المحليــة وحلهــا،  النزاعــات  منــع  يف 

عــدد متزايــد مــن التوتــرات داخــل المجتمعــات 

الطبيعيــة  المــوارد  المحليــة وفيمــا بينهــا علــى 

التــي تتصــف بالنــدرة. 

الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدامة  اإلدارة  توّفــر   :2

فرًصــا أساســیة للنهــوض بالتمكيــن االقتصــادي 

للمــرأة، ال ســيما عندمــا يوّفــر التكيــف مع المناخ 

وإعــداد برامــج المــوارد الطبيعيــة بدائــل لكســب 

القــروض  مثــل  المحرومــات،  للنســاء  العيــش 

الصغيــرة،  الزراعيــة  والمشــاريع  الصغيــرة، 

يف  القــدرات  وبنــاء  الزجاجيــة،  البيــوت  وإنشــاء 

مجــاالت التقنيــات الزراعيــة الحديثــة، مــن بيــن 

أمــور أخــرى. وهــذا ال يفيــد النســاء بشــكل مباشــر 

فحســب، بــل ســیؤول تأثيــر هــذه التدّخــالت إىل 

المجتمــع بأســره، ممــا يعــزز رفاهيتــه. 

الطبيعيــة  المــوارد  إدارُة  تعــّزز  أن  يمكــن   :3

إشــراك  خــالل  مــن  االجتماعــي  التماســَك 

يف  المتعارضــة  النســائية  المجموعــات 

المشــكالت.  حــّل  ومنابــر  التعاونيــة  الحــوارات 

النســاء  بيــن  الجمــع  »أدَّى  الســودان،  ففــي 

مــن المجتمعــات المســتقرّة والرعويــة مًعــا يف 

مخّططــات الزراعــة التعاونيــة، وإشــراك النســاء 

الرعويــات يف الحــوار وهيــاكل صنــع القــرار، إىل 

بنــاء الثقــة والتعــاون الــذي يمكــن أن يمتــّد إىل 

أخــرى«.  مجــاالت 

المصــدر: برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، هيئــة 

األمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحــدة 

المســتجيبة  النُهــج  تعزيــز   ،20(9 اإلنمــايئ، 

أجــل  مــن  الطبيعيــة  المــوارد  إلدارة  للجنــدر 

الســودان. كردفــان،  شــمال  يف  الســالم 

postconflict.unep.ch/publications/

Sudan_Gender_NRM2019.pdf

3,5. المستوى اإلقليمي

الشــاملة للجنســين هــي حجــر  الميــاه  - حوكمــة 

لمــوارد  والعــادل  المســتدام  للتقاســم  الزاويــة 

الميــاه العابــرة للحــدود. كمــا هــو موّضــح يف الجــزء 

األّول مــن هــذا البحــث، فــإن حــّل مشــاكل الميــاه 

ميــاه  إدارة  اتفاقيــة  بإبــرام  مشــروط  العــراق  يف 

ــا، تجمــع بيــن دول المنبــع  شــاملة وملزمــة قانونيًّ
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)تركيــا وإيــران وســوريا( ودولــة المصــّب )العــراق(. 

بالمعرفــة  المتزايــد  االعتــراف  مــن  الرغــم  فعلــى 

القيمــة التــي يأتیــَن بهــا إىل طاولــة المفاوضــات، 

ال یــزال تمثيــل المــرأة شــديد النقــص يف عمليــات 

إدارة الميــاه علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة 

والمســؤوليات  لــألدوار  نظــًرا  الحــدود.  وعبــر 

المتمايــزة للمــرأة يف إدارة الميــاه علــى مســتوى 

األســرة والمجتمــع، فــإن النســاء يتمّتعــَن بمعرفــة 

ســياق األمــور، معرفــة ينقلنهــا عبــر األجيــال، وهــنَّ 

المعيشــية،  والبيئــة  الميــاه  مؤّشــرات  يحفظــَن 

والمشــاركة  للحمايــة  قيمــة  مداخــالت  ويقّدمــن 

يف تقاســم وتخصيصــات مــوارد الميــاه الشــحيحة 

البيانــات  توضــح  متزايــد.  بشــكل  والملّوثــة 

لـــ  التابــع  الميــاه  إدارة  مرفــق  مــن  المأخــوذة 

UNDP-SIWI )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ 

 ،20(( للميــاه(  الــدويل  ســتوكهولم  معهــد   -

جعلهــا  الميــاه  مشــاريع  يف  المــرأة  »إشــراك  أن 

كثــر كفــاءة  كثــر فعاليــة وأيًضــا أ كثــر اســتدامة وأ أ

بســبع مــرات«)58). وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن وضــع 

الترتيبــات وطــرق عديــدة إلدمــاج النســاء، بمــا يف 

ومجموعــات  الحكوميــة  غيــر  المنّظمــات  ذلــك 

مــن  النســائية  والقيــادات  المحلــي  المجتمــع 

النســائية يف  المجموعــات  مــن  واســعة  صفــوف 

وتطويــر  لتصميــم  أساســي  شــرط  هــو  العــراق، 

والمســتدامة  الشــاملة  الميــاه  تقاســم  اتفاقيــة 

ــا. محليًّ والمملوكــة 

)58) فوكونييــه، إيزابيــل، أنميــك جينيســكينس، وبيــج بيــري. 
»المــرأة كصانعــات تغييــر يف إدارة الميــاه المشــتركة«. 8)20. 

.doi:10.2305/iucn.ch.2018.22.en

يف  الميــاه  ودبلوماســية  المــرأة   :7 اإلطــار 

شــبكة نهــر النيــل )WIN(: نحــو تعزيــز حــوار 

الحــدود عبــر  فّعــال 

 تضمــن مشــاركة مختلــف أصحــاب المصلحــة 

آليــات  يف  للمجتمعــات  الكامــل  الطيــف  عبــر 

نطــاق  دمــج  للحــدود  العابــرة  القــرار  صنــع 

واالجتماعيــة  البيئيــة  االعتبــارات  مــن  أوســع 

المعــارف  الميــاه وتســخير  إدارة  اتفاقيــات  يف 

والمهــارات المتنّوعــة الموجــودة تحــت تصــرّف 

مجموعــات المجتمــع المختلفــة. ففــي حــوض 

النيــل، أنشــأ معهــد ســتوكهولم الــدويل للميــاه 

يف  العامــالت  النســاء  مــن  شــبكة   )SIWI(

مجــال الميــاه عبــر )) دولــة يف حــوض النيــل 

يف إطــار منبــر »المــرأة ودبلوماســية الميــاه يف 

علــى  النســاء  قــدرات  لبنــاء   »)WIN( النيــل 

القيــادة والتفــاوض ودعــم مشــاركتهنَّ يف صنــع 

وحــّددت  الحــوض.  يف  الســالم  وبنــاء  القــرار 

المناقشــات بيــن القيــادات النســائية يف مجــال 

الميــاه أربعــة تحّديــات أمــام المشــاركة الفعلّیــة 

للمــرأة يف مفاوضــات الميــاه العابــرة للحــدود، 

علــى النحــو التــايل:

01 المعتقــدات واألعــراف الثقافيــة المتجــّذرة 

بعمــق التــي تربــط بشــكل طبيعــي بيــن صنــع 

القرار والدبلوماســية وبین الرجال أو تفّوضهما 

لهــم، بينمــا تجعــل مــن الصعــب علــى المــرأة أن 

يكــون لهــا صــوت معتــرف بــه ومســموع جيــًدا 

يف صنــع القــرار، حتــى عندمــا تكــون متواجــدة.

02 فــرص التعليــم التمييزيــة وغيــر المتكافئــة، 

والنمطّيــات  بالبنیــات  ــا  جزئيًّ مدفوعــة 

كتســاب  ا مــن  النســاء  تمنــع  الجندريــة، 

بــأن  لهــنَّ  التــي تســمح  والمهــارات  المعــارف 

يصبحــَن مؤّهــالت ويتنافســَن بشــكل شــرعي 

الذكــور. نظرائهــنَّ  مــع 
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مــكان  يف  المســتمّر  والتمييــز  التحيــز   03

العمــل، بمــا يف ذلــك انعــدام األمــن الوظيفــي، 

ا،  نســبيًّ المنخفضــة  األجــور  ومســتويات 

والتحــرّش الجنســي، والتفضيــل تجــاه توظيــف 

المحتملــة،  األمومــة  إجــازات  بســبب  الرجــال 

الصعــب  مــن  تجعــل  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن 

علــى النســاء إثبــات وجودهــنَّ يف مــكان العمــل 

القياديــة. المناصــب  وتبــّوؤ 

04 الثغــرات يف األطــر المؤسســية والقانونيــة 

تقــّوض البيئــة المواتيــة لتعزيــز المســاواة بيــن 

للحــدود.  العابــرة  الميــاه  إدارة  يف  الجنســين 

اللوائــح  أو  القوانيــن  غيــاب   )( يشــمل  وهــذا 

الوطنيــة، مثــل الحصــص )الکوتــات( الجندریـّـة، 

التــي تضمــن اإلدمــاج الفّعــال للمــرأة يف صنــع 

القــرار بشــأن الميــاه، 2( معالجــة قضايــا الميــاه 

والجنــدر بطريقــة منفصلــة، 3( نقــص البيانــات 

المصنَّفــة بحســب الجنــدر وسياســات الميــاه 

المسترشــدة بالمنظــور الجنــدري.

القيــادة  إمكاناتنــا:  مــن  االســتفادة  المصــدر: 

موجــز  النيــل.  حــوض  يف  النســائية  المائيــة 

 .20(9 تموز/يوليــو  اإلصــدار. 

https://www.siwi.org/wpcontent/

Wo m e n s W /0 7 /u p l o a d s / 2 0 1 9

aterLeadershipInTheNi leBasin_

Digital_20190814SecondVersion1.

 .p d f

الــدول  جامعــة  مثــل  اإلقليميــة،  لآلليــات  يمكــن 

للميــاه  العــريب  والمجلــس   ،)LAS( العربيــة 

أن   )AWO( العربيــة  المــرأة  ومنّظمــة   ،)AWC(

توفــر منصــة مطلوبــة بشــدة إلیجــاد ونشــر المعرفــة 

والتوصيــات السياســية بشــأن إدارة الميــاه العابــرة 

للحــدود المراعیــة للمنظــور الجندري. فعلى الرغم 

من أن إيران وتركيا ليستا عضوين يف المنظمات 

اإلقليميــة المذكــورة أعــاله، إاّل أن هــذه المنّظمــات 

كــز معرفــة إقليميــة مهمــة يمكنهــا توفیــر  هــي مرا

أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة حــول 

وإعــداد  سياســات  صنــع  يف  الجنــدر  شــمولية 

برامــج المیــاه علــى المســتوى اإلقليمــي، باإلضافــة 

البيئــة  القــدرة علــى إيجــاد جســر متيــن بيــن  إىل 

والجنــدر يف الخطــط واالســتراتيجيات اإلقليميــة.
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https:// 2020؛  كتوبــر  األول/أ تشــرین   30 يف 
www.nrc.no/news/2018/october/iraq-

basras-children-face-disease-outbreak-
./in-rundown-schools

• 	 (9 اإلنســانية.  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  العــراق. 
 (( يف  عليــه  االطــالع  تــم   .2020 آب/أغســطس 
https://www. كتوبــر2020؛  األول/أ تشــرین 

unocha.org/iraq

• 	 ،20(9 الدوليــة،  األقليــات  حقــوق  مجموعــة 
متــاح  األصلييــن.  والســكّان  األقليــات  اتجاهــات 
https://minorityrights.org/wp- علــى: 
MR__2019/08/content/uploads/2020

.Report_170x240_V7_WEB.pdf

• يف 	 الميــاه  تحديــات  التحتيــة:  البنــى  مــن  كثــر  أ
https://   .20(8 تموز/يوليــو  تقريــر.  العــراق. 
www.clingendael.org/publication/more-
infrastructures-water-challenges-iraq

• مصطفــى ســليم، ليــز ســلي. »تندلــع اضطرابــات 	
وســط  العــراق  جنــوب  يف  النطــاق  واســعة 
واشــنطن  والكهربــاء«.  الميــاه  يف  حــاد  نقــص 
االطــالع  تــم   .20(8 تموز/يوليــو   (( بوســت. 
 .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرين   30 يف   عليــه 
https ://www.washingtonpost .com/
world/widespread-unrest-erupts-in-
southern-iraq-amid-acute-shortages-
/14 /07 /of-water-electric ity/2018
-9 e 0 6 -1 1 e 8 -8 6 c 2 -b 9 0 7 7 b 9 0

.4db52ac42e05_story.html

• المنظمــة 	 بيــن  خــاص  تقريــر  مرتضــى.  نصیــري، 
الدوليــة للهجــرة والعــراق عــن األســر التــي ترأســها 
 .2020 شــباط/فبراير  اإلصــدار.  موجــز   إنــاث. 
h t t p : / / w w w . u n i r a q . c o m /
i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k 2 & v i e w = i t e m & i d = 1 1 8 7 6 : i o m -
iraq-special-report-female-headed-
.h o u s e h o l d s & I t e m i d = 6 2 6 & l a n g = e n

• ســینغ، ناصــرة، ديــف فــان زونیــن، وخوکــر محمــد. 	
يف  العيــش  وســبل  الزراعــة  احتیاجــات  تقییــم 
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https://reliefweb.  .20(6 تقريــر.  العــراق. 
int/sites/reliefweb.int/files/resources/

.pdf.FAO_Assessment(

• تعتبــر 	 لمــاذا  بيتــل.  ولــورا  إيريــكا  ســولومون،   
بيــن تركيــا والعــراق.  الميــاه خــط صــدع متزایــد 
https://www.ft.com/  .20(8 تموز/يوليــو 
-90c2-11e8-content/82ca2e3c-6369

.9563a0613e56

• وتغيــر 	 المياه-الجفــاف  حــراس  ســليمان، خالــد. 
المــدى، 2020. العــراق.  المنــاخ يف 

• المائيــة 	 القيــادة  إمكاناتنــا:  مــن  االســتفادة 
اإلصــدار.  موجــز  النيــل.  حــوض  يف  النســائية 
https://www.siwi.org/  .20(9 تموز/يوليــو 
Wom/07/wp-content/uploads/2019
ensWaterLeadershipInTheNileBasin_
 .Digital_20190814SecondVersion1.pdf

• http://moen.gov.iq/Portals/0/الواقــع 	
البيئي/الواقــع البيئــي ))pdf.20حالــة البيئــة يف 

 .20(( تقريــر  العــراق. 

• األمــم 	 هيئــة  للبيئــة،  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمايئ، 
للجنــدر إلدارة  المســتجيبة  ُهــج  النُّ 9)20، تعزيــز 
المــوارد الطبيعيــة مــن أجــل الســالم يف شــمال 
unep.ch/publications/ الســودان.  كردفــان، 

Sudan_Gender_NRM2019.pdf

• المتحــدة 	 لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  قــرار   
https://www. علــی:   متــاح   .)2000(  (325

peacewomen.org/SCR-1325

• المتحــدة 	 لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  قــرار 
https://www. علــی:  متــاح   .)2008(  (820

peacewomen.org/SCR-1820

• العــراق. 	 يف  المــرأة  ضــد  العنــف  وقائــع  بيــان 
https://www.  .20(0 الثاين/نوفمبــر  تشــرين 

refworld.org/pdfid/4cf4a67d2.pdf

• حــريب 	 يف  الميــاه  دور  توبيــاس.  لوســوف،  فــون 
ســوريا والعــراق األهليتيــن. تقريــر. أیار/مايــو 2020. 
https://www.clingendael.org/publication/

.role-water-syrian-and-iraqi-civil-wars

• الضغــوط 	 عــن  جديــد  »كتــاب  الميــاه:  حــراس 
الكوكبــي.  األمــن  مبــادرة  العــراق«.  يف  البيئيــة 
 30 يف  عليــه  االطــالع  تــم   .2020 تموز/يوليــو   28
https://www.   .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرین 
planetarysecurityinitiative.org/news/
water-guards-new-book-environmental-

.stresses-iraq

• المــاء ودورات المیــاه والنظافــة... وتمكيــن المــرأة. 	
المعونــة المائيــة، المملكــة المتحــدة. آذار/مــارس 
األول/ تشــرین   30 يف  عليــه  االطــالع  تــم   .20(8
https://www.wateraid.org/    .2020 كتوبــر أ
uk/blog/water-toilets-hygiene-and-

.womens-empowerment

• والمــاء 	 المنــاخ  »العــراق:  اإلنترنــت:  عبــر  نــدوة 
.2020 آب/أغســطس   .»2020 عــام  يف  والصــراع 
https://www.youtube.com/  
watch?v=GnGtEMPEXDM&feature=emb_
.logo&ab_channel=ClingendaelInstitute

المصادر


