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 .٩االستنتاجات والتوصيات

 .١٠المصادر

 .1المقدمة
إن نهري دجلة والفرات ،بوصفهما المنظومة المائیة األطول يف غرب

آســيا ،حيــث يمتــدان علــی طــول  2800كلــم و 1850كلــم علــى التــوايل،
ابتــدا ًء مــن تركيــا ومــرو ًرا عبــر العــراق وســوريا ليلتقيــا يف النهايــة يف
معــا نهــر شــط العــرب ثــم يف نهايــة
القرنــة (جنــوب العــراق) ،فيشــكالن ً

المطــاف يص ّبــان يف الخليــج .رحلــة جريــان النهريــن آلالف الســنين قــد
جعلــت مــن بــاد مــا بيــن النهريــن (میزوبوتامیــا) مهـدًا للحضــارة .أ ْثـ َرت
هــذه الحضــارة العالــم باالبتــكارات والعلــوم والثقافــة والفــن .يف عــام
 ،1986وحينهــا كنــت أبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات ،شــاهدت فيضــان
نهــر دجلــة يف بغــداد ،النهــر الــذي قســم المدينــة العریقــة والعاصمــة
العراقيــة إىل قســمين ،قضــاء الكــرخ وقضــاء الرصافــة؛ كان بيتــي
علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن ضفــة النهــر .وكانــت مديريــة الدفــاع المــدين

د .سامح و .المقدادي
خبيــر يف مجــال إدارة مــوارد الميــاه والسياســة
المائيــة وحــل نزاعــات الميــاه ،حاصــل علــى
درجــة الدكتــوراه يف علــوم الميــاه مــن جامعــة TU
 .Bergakademie Freibergهــو مؤســس شــركة
 - Green Charter GCألمانيــا والمتخصصــة
يف تقديــم االستشــارات والبحــوث والتدريــب
لقطاعــي الميــاه والبيئــة .قــاد العديــد مــن
المشــاريع الدوليــة يف أوروبــا والشــرق األوســط،
وهــو يعتقــد اعتقــادًا راس ـ ً
خا أن الميــاه يمكــن
أن تكــون مصــد ًرا للتعــاون والســام بـ ً
ـدل مــن أن
تكــون ســب ًبا للتناحــر والصــراع.

قــد دعــت إىل القيــام بحملــة طارئــة؛ فضــول الطفــل دفعنــي وجيــراين
للطلــب مــن فريــق العمــل يف الموقــع الســماح لنــا بالتطــوع .طلــب

منــا رئيــس قيــادة العملیــات مســاعدة الموظفيــن المهنييــن علــى
نقــل أ كيــاس الرمــل بالقــرب مــن ضفــة النهــر لمنــع تســلل الميــاه إىل

الطريــق الرئيســي .هــذه التقنيــة البســيطة والمجديــة لفتــت انتباهــي؛
فقــد حلــت األكيــاس بمثابــة حاجــز لتحو يــل تدفــق الميــاه .وعلــى الرغــم

تمامــا ،إال أنهــا كانــت
مــن أن تلــك األکیــاس لــم تكــن ُمحکَمــة اإلغــاق
ً
فعالــة يف الحفــاظ علــى الوضــع .ويف نهايــة األمــر ،تمــت الســيطرة علــى

الفيضــان .ش ـكّل هــذا الحــدث عالقتــي المبكــرة ج ـدًّا مــع نهــر دجلــة.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،كنــت أالحــظ منســوب الميــاه وتراجعــه المؤســف

مــع مــرور الوقــت .تعلمــت العديــد مــن الــدروس مــن تلــك التجر بــة.
ا كتشــفت غضــب النهــر الــذي يصعــب وصفــه ،وقــوة الطبيعــة التــي
ـب مواجهتهــا أحيانًــا ،وحجــم المــوارد المطلوبــة لتلــك المواجهــة.
يتو ّ
جـ ُ

وأدركــت ً
أيضــا مــدى أهميــة التعــاون والتنظيــم يف المســاعدة علــى

المحدقــة وإدارتهــا .أخي ـ ًرا وليــس آخ ـ ًرا ،فقــد فهمــت
تقليــل المخاطــر ُ
مــدى أهميــة عامــل القيــادة مــن خــال مراقبــة رئيــس قيــادة العملیــات
الــذي کان يعمــل ﺑﻼ ﮐﻠﻞ يف الميــدان جن ًبــا إىل جنــب مــع موظفيــه
وزمالئــه.
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ماء الحياة

للميــاه تأثيــر هائــل علــى حياتنــا وبمختلــف

أح ـ ُد المصــادر الرئيســية لقــوة المیــاه هــو كيفيــة

الحاجــة الملحــة إليهــا كمصــدر أساســي للحيــاة.

اليوميــة مــن خــال التأثيــر علــى قطاعــات مختلفــة.

المســتويات .هــي تكتســب هــذه األهميــة مــن

تفاعــل هــذا العنصــر المتعــدد الوظائــف يف حياتنــا

فمعـدّل قــدرة اإلنســان للبقــاء علــی قیــد الحیــاة مــن

والتوســع
الميــاه هــي مصــدر قلــق رئيســي لــإدارة
ّ

جميعهــا وآلــت للــزوال بنــا ًء علــى توافــر المــوارد
المائيــة .كمــا تكتســب الميــاه قــوة روحيــة علــى

الطبيعيــة ترتبــط بالميــاه [ .]2وســيزداد الطلــب

دون مــاء هــو  3أ يــام فقــط ،وقــد انبثقــت الحضـ ُ
ـارات

مختلــف األصعــدة للطقــوس والممارســات .المــاء

العمــراين ،حيــث إن  ٪90مــن جميــع الكــوارث
علــى الميــاه بشــكل كبيــر ليصــل إىل  ٪ 50تقري ًبــا

لتغطيــة اإلنتــاج العالمــي مــن األغذيــة [ .]3أعلنــت

عنصــر فريــد مــن نوعــه يتواجــد علــى شــكل هيئــات

اليونســكو (منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة

ليتحــول إىل الهیئــة الغازيــة عندمــا یصــل إلــی حــد

والعلــم والثقافــة  )UNESCO( -أنــه وبحلــول عــام
ـي ســكان العالــم
 ،2025ســيكون لــدى حــوايل ثل َثـ ْ

متعــددة ،وهــو غال ًبــا مــا يتوفــر يف الهیئــة الســائلة،

الغلیــان ویتغیــر لیكــون صل ًبــا يف حالــة االنجمــاد.
المــاء يف هيئتــه الصلبــة ،يصبــح أقــل كثافــة ،ممــا
يقودنــا إىل حقيقتيــن .أولهمــا هــي أن درجة االنجماد

تقــوم بإجهــاد غشــاء الخاليــا الحيــة ،والتــي تحتــوي

بصــورة طبيعیــة علــى الكثيــر مــن المــاء .وثانيهمــا
هــو أن الجليــد أقــل كثافــة مــن المــاء ،لذلــك يطفــو،

ممــا يعنــي أن تجمــد األنهــار والبحيــرات يكــون مــن
األعلــى إىل األســفل ،األمــر الــذي يمكّــن األســماك

والکائنــات المائیــة األخــرى مــن البقــاء علــى قيــد

إمكانيــة محــدودة للحصــول علــى الميــاه العذبــة
[ .]4تــم فقــدان حــوايل  ٪50مــن األراضــي الرطبــة
يف القــرن المنصــرم؛ وبحلــول عــام  ،2030تشــير
التقديــرات إىل أن  24إىل  700مليــون شــخص
ســيصبحون نازحیــن بســبب نــدرة الميــاه وتأثيــر
التغيــر المناخــي [ .]5مــن الناحيــة األخــرى ،يمــوت
ً
طفل يوم ًّيا بســبب ســوء النظام
ما ال يقل عن 50
الصحــي وميــاه الشــرب غيــر اآلمنــة [.]6

الحيــاة خــال فصــل الشــتاء [.]1
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دولــة مــن الــدول المتشــاطئة حيــث إن كل شــريك

 .2واقع الموارد المائية
في العراق

مــن الشــركاء الثالثــة لــه خططــه اإلنمائيــة الوطنيــة

كنتيجــة للحــرب العالميــة األوىل ،حيــث تغيــر
نظامــا جدي ـدًا
الواقــع الجيوسياســي لينتــج
ً

ـب لنهــر
وبحــدود جديــدة ،أصبــح العــراق دولــة َم َصـ ّ

ـب النهــايئ لنهــر الفــرات .وقــد بــرزت
دجلــة
َ
والم َصـ ّ
تركيــا كدولــة منبــع لــكال النهريــن.

الخاصــة بــه والتــي قــد تتعــارض مــع اآلخريــن.
تتواجــد حــوايل  %98مــن مــوارد الميــاه الســطحية
للعــراق يف األنهــار والبحيــرات ومناطــق األهــوار.
ويســتهلك القطــاع الزراعــي أ كثــر مــن  %70مــن
تلــك المــوارد ،ويفقــد حــوايل  %15علــى األقــل
جــراء التبخــر مــن البحيــرات وخزانــات المیــاه

غ ّيــر هــذا الحــدث العميــق شــكل المنطقــة وألقــى

بتداعياتــه علــى مصيــر تحديــد الحصــص المائيــة
والعالقــات الدوليــة ،إذ ظهــرت آفــاق جديــدة لــكل

واألنهــار ومناطــق األهــوار .كمــا يحتــاج العــراق إىل
حــوايل  %13مــن المــوارد المائيــة الســتخدامها يف
إطــار االســتدامة البيئيــة ،مثــل تزويــد نهــر شــط

أ) خالل اإلمبراطورية العثمانية.

ب) الحدود السياسية بعد
الحرب العالمية األوىل.
تم إعداد الخرائط من قبل
د .أرسالن أحمد عثمان
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العــرب بحصــص كافيــة مــن الميــاه لدفــع ميــاه

البحــر واللســان الملحــي إىل الــوراء باإلضافــة
إىل تزويــد األهــوار بنســب كافيــة مــن الميــاه يف

ســبیل الحفــاظ علــى اســتدامتها .فقــط  %8منهــا
يســتخدم يف قطــاع البلديّــات والصناعــة [ .]7لكــن

النمــو الســكاين يف العــراق هــو تحــد آخــر يتطلــب
مرتفعــا نســب ًّيا ،%2.3 ،وبمــا أن
المواجهــة کونــه
ً
أ كثــر مــن  ٪65هــم يف ســن الشــباب [ ،]8يتوقــع

أن الطلــب علــى الميــاه ســوف يــزداد وبشــكل كبيــر
يف المســتقبل .يثيــر ذلــك سـ ً
ـؤال جدل ًّيــا وجوهريًّــا:

فعلــى الرغــم مــن أن معظــم مــوارد الميــاه
الســطحية يف العــراق تذهــب إىل القطــاع الزراعــي،

إال أن العــراق ال يــزال يســتورد معظــم المحاصيــل
الضروریــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ال يــزال تقديــر كميــة

ونوعيــة الميــاه الجوفيــة ،كمصــدر آخــر للميــاه ،غيــر

واضــح؛ خاصــة وأن العديــد مــن الدراســات التــي
أجريــت قــد تمــت مــن خــال اســتخدام تقنيــات
وتكنولوجيــا معظمهــا قديمــة وغيــر فاعلــة .وذلــك
هــو أحــد التحديــات المطروحــة.

 .3التحديات
التحديــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة يف العــراق
هائلــة ،وتتل َّ
خــص بثالثــة قطاعــات رئيســية هــي:
 )1التحديــات الداخليــة التــي تتمثــل يف الكفــاءة
اإلداريــة )2 ،التحديــات الخارجيــة التــي تعكــس
تأثيــر التغ ُّيــر المناخــي ،و )3السياســة المائيــة ،إذ

ســيتم تنــاول أهــم خمســة تحديــات لــكل قطــاع
وعلــى النحــو التــايل:

تحديات المياه عالم ًّيا
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العاملــة الزراعيــة تمثــل  ٪31مــن الســكان

 .1,3التحديات الداخلية:
الكفاءة اإلدارية

الفاعليــن اقتصاديًّــا .وقــد انخفضــت هــذه

«الهــدف مــن دون خطــة هــو مجــرد أمنيــة» -

نتیجــة لظهــور المكننــة الزراعيــة وتطويــر

علــى الرغــم مــن أن العــراق حــاول جاه ـدًا تطويــر

الحضريــة وزيــادة فــرص العمــل التــي تحفــز

النســبة بشــكل ملحــوظ إىل  ٪8يف عــام 2004

أنطــوان دو ســانت إ كزوبيــري.

التعليــم والخدمــات الصحيــة يف المناطــق

علــى النــزوح مــن الريــف إىل المــدن []10

قدراتــه إلدارة المــوارد المائيــة خــال العاميــن
الماضييــن ،إال أن البلــد ال یــزال يف حاجــة ملحــة إىل

2 .2إمــدادات الميــاه والطلــب علیهــا :يعــاين

تعزيــز نظــام اإلدارة المتكامــل .التحديــات الخمســة

العــراق مــن ضعــف حــاد يف البنيــة التحتيــة

1 .1الزراعــة :يعــود ســبب خســائر الميــاه يف هــذا

حيــث تعــاين معظــم أنابيــب الميــاه مــن

األولــی يف هــذا الســياق هــي:

المتقادمــة خاصــة يف شــبكة إمــدادات الميــاه،
التســريب وتتعــرض إلــی مــا ال يقــل عــن ٪40

القطــاع إىل تبنــي أنظمــة توزيــع غيــر فعالــة

مــن فقــدان تلــك الميــاه [ .]11ســتزداد الفجــوة

وإىل تســرب الميــاه ،حيــث ُته ـدَر حــوايل

بيــن اإلمــدادات والطلــب بأكثــر مــن  ٪50يف

 ٪60مــن الميــاه الزراعيــة بســبب طــرق

عــام  .]12[ 2030ويعتبــر التغ ُّيــر المناخــي

الــري التقليديــة المتبعــة والتــي يســتخدمها

والنمــو الســكاين باإلضافــة إىل انخفــاض

الفالحــون المحليــون [ .]9إن تقنيــات الزراعــة

الحصــص المائيــة للميــاه الســطحية أعبــا ًء
ثقيل ـ ًة ســيواجهها العــراق.

القديمــة تــؤدي إىل تــدين مســتوى الفعاليــة.
هنــاك حاجــة ماســة إىل تطويــر أســاليب الــري
مــن خــال االســتثمار يف التقنيــات الحديثــة.
يف ســبعينيات القــرن المنصــرم ،كانــت القــوى

3 .3الحوكمــة والسياســات العامــة :علــى الرغــم
مــن أن العــراق لديــه بالفعــل سياســات

نهر دجلة ،بغداد  -الجادرية بالقرب من جامعة بغداد
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وقوانيــن وطنيــة زاخــرة بالمعلومــات لتنظيــم
مــوارد البــاد المائیــة ،إال أن القطــاع الحكومــي

 .2,3التحديات الخارجية:
التغيُّر المناخي

ال يــزال متعث ـ ًرا بســبب ضعــف التنفيــذ
والممارســات غيــر الصحيحــة؛ يشــترك عــدد

مــن حيــث التحــدي الخارجــيُ ،يعتبــر التغ ّيــر

القــرارات التــي تخــص المــوارد المائيــة ،إذ

األمــن المــايئ للبــاد .علــى الصعيــد العالمــي ،يعــد

كبيــر ج ـدًّا مــن المســاهمين والســلطات يف
تتداخــل علــى األقــل  59ســلطة اتحادیــة

المناخــي أحــد العوامــل الرئيســية التــي تهــدد
العــراق مــن بيــن البلــدان الخمســة األوىل مــن

وغيــر حكوميــة يف شــأن القــرار الــذي يخــص

حيــث التعــرض للتغ ّييــر المناخــي ،األمــر الــذي

التحديــات التــي تعيــق أي نــوع مــن التنميــة.

[ .]14وكمــا قــال الكاتــب والفيلســوف الفرنســي

4 .4التوعيــة :يعتمــد مســتقبل المــوارد المائيــة

فولتيــر «البشــر يجادلــون ،والطبيعــة تفعــل» ،فإنــه

إدارة المــوارد المائيــة ،وهــو علــى األرجــح أحــد

بشــكل كبيــر علــى الوعــي العــام .فملــف

المیــاه هــو قضيــة تضامنيــة؛ هــي ليســت

مســؤولية الحكومــات المحليــة أو االتحاديــة
فحســب ،بــل يجــب إدمــاج جميــع القطاعــات

إلیجــاد حــل ألوجــه القصــور .وعلــى الرغــم مــن

يــؤدي إىل انخفــاض يف وفــرة الميــاه واألغذیــة

مــن الصعــب إدارة تأثيــر التغ ّيــر المناخــي بســبب

كثــرة العوامــل المترابطــة يف معالجــة هذا التحدي.
ومــع ذلــك ،فــإن التقييــم الســلیم للمخاطــر،
قــد يجعلنــا علــى األقــل متأهبیــن وبشــكل جيــد
للتهديــدات المحتملــة .إن أهــم خمســة تحديــات

العــدد القلیــل مــن حمــات التوعيــة المائيــة

يف هــذا المضمــار هــي:

وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدين ،إال أن

1 .1درجــات الحــرارة :تتزا يــد معــدالت درجــات

التــي أجرتهــا وزارتــا المــوارد المائيــة والزراعــة
الحكومة ما زالت ال تويل هذا الملف االهتمام
الــكايف مــن خــال طــرح برنامــج حكومــي عــام
وشــامل يســاعد النــاس ،والفالحيــن علــى

وجــه الخصــوص ،بالتعــرف علــى أهميــة المــاء

كعنصــر يتعاملــون معــه بشــكل يومــي .کمــا
إنــه يجــب تحفيــز وســائل اإلعــام للنهــوض
بدورهــا الحيــوي يف هــذا الصــدد.

5 .5تــردي نوعیــة الميــاه :نتيجــة لالنخفــاض
الكبيــر الحاصــل يف الحصــة المائيــة لــكل مــن
نهــري دجلــة والفــرات ،فقــد ازدادت ترا كيــز
الملوثــات بشــكل ملحــوظ ،حيــث ارتفعــت

معــدالت الملوحــة قرابــة الثــاث مــرات خــال

العقــد الماضــي ،مــن  457جــزء مــن المليــون
إىل  1200جــزء مــن المليــون [.]13

الحــرارة حــوايل  1.5مــرة لــكل عقــد ،وهــو
أ كثــر مــن المعــدل العالمــي []13؛ وبالتــايل
فــإن شــدة موجــات الحــر تؤثــر علــى الســكان
والمحاصيــل بصــورة ســلبیة.
2 .2تسـاقط األمطـار :المنـاخ يف العـراق شـبه
اسـتوايئ وشـبه جـاف مـع تسـاقط لألمطـار
عادة يف فصل الشـتاء ،يبدأ من کانون األول/
ديسـمبر وحتـى شـباط/فبراير ،وإن متوسـط
السـاقط المطري يبلغ حوايل  200ملم/سـنة.
ومـع ذلـك ،فـإن متوسـط  تسـاقط األمطـار
يتـراوح مـا بيـن  1200ملم/سـنة يف الشـمال
إىل أقـل مـن  100ملم/سـنة يف الجنـوب .وإن
درجـات الحـرارة لفصـل الصيـف تعـد مرتفعـة
جـدًّا ،مـع بلـوغ الـذروة اليوميـة ألكثـر مـن 43
درجـة مئويـة يف شـهري تموز/يوليـو وآب/
أغسـطس.
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3 .3منســوب ميــاه البحــر :ازداد منســوب ميــاه
البحــر مــن  1.8ملــم إىل  3.1ملــم [،]15
ممــا أدى إىل التأثيــر علــى نهــر شــط العــرب
الــذي هــو أصـ ًـا يعــاين مــن قلــة كميــة الميــاه

المتدفقــة إليــه وغيــر الكافيــة لمنــع اللســان
المحلــي مــن التغلغــل إىل داخــل النهــر.

حــر :تســبب التغ ّيــر المناخــي واالنخفاض
4 .4التص ّ
الكبيــر يف مســتويات نهــري دجلــة والفــرات

حــر والــذي
يف تغ ّيــر ديموغــرايف بســبب التص ّ
تراوحــت مديــات تأثيــره مــا بيــن ٪54 - ٪39
علــى األراضــي العراقيــة [ .]16أجبــرت

العواصــف الرمليــة المتكــررة الفالحیــن علــى

النــزوح مــن القــرى إىل المــدن وتــرك مزارعهــم.

5 .5النظــام البيئــي :لقــد تأثــر التنــوع البيولوجــي
بصــورة جســیمة بســبب التهديــد المباشــر
للكائنــات الحیــة والنباتــات ،حيــث إن

ممارســات مثــل الصيــد والحصــاد غيــر
یدمــران النظــام البيئــي [ .]17أحــد
القانون ِ َّي ْیــن ّ

األمثلــة الواضحــة هــو تجفيــف األهــوار خــال

التســعينيات والتنقیــب المكثــف للنفــط
الخــام [.]18

 .3,3السياسة المائية
يف العمــوم ،إن السياســة المائيــة أو سياســات
الميــاه كمصطلــح يــدل علــى مــدى تأثــر المــوارد

المائیــة يف العامــل السياســي .السياســة المائيــة
ً
أيضــا تبــرز الميــاه كأداة لفــرض أجنــدات سياســية
أجنبيــة كانــت أم محليــة .و ُتعتبــر سياســات الميــاه

بمثابــة ســيف ذي حديــن؛ التحــدي الداخلــي
والتحــدي الخارجــي .فمنــذ عــام  ،1920يعــاين

حوضــي دجلــة والفــرات مــن التأثیــر السياســي

علــى المــوارد المائيــة .أهــم خمســة تحديــات يف
هــذا المجــال هــي:

تقاســم أحــواض تصريــف الميــاه :علــى
1 .1
ُ
الصعيــد العالمــي ،هنــاك حــوايل  400منطقــة
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عابــرة للحــدود یکمــن يف طیاتهــا احتماليــة

5 .5غیــاب الرؤيــة :ليــس لــدى المنطقــة رؤيــة

والفــرات إحــدی المناطــق الســاخنة لهــذا النــوع

للتحديــات والفــرص ،حيــث تقــوم کل دولــة

نشــوب النزاعــات [ُ .]19يعتبــر حوضــي دجلــة

مــن الصــراع المحتمــل [ .]20فبعــد قــرار
األمــم المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة [،]21

أصبحــت مســألة تحديــد النهــر مســألة حرجــة
وحساســة :هــل يعتبــر نه ـ ًرا دول ًّيــا (حيــث يتــم

التعامــل معــه بموجــب قــرار األمــم المتحــدة)
أو مج ـ ًرا مائ ًّيــا؟ ومــع ذلــك ،فــإن معظــم هــذه
التحديــات تركــز علــى المیــاه الســطحیة حيــث
صراعــا مؤجـ ًـا قــد
تعتبــر الميــاه الجوفيــة
ً
يواجــه المنطقــة للمــدى البعيــد.

2 .2االتفاقیــات السياســية :معظــم االتفاقيــات
والمعاهــدات التــي أبرمــت حــول ملــف

الميــاه مــا بیــن الــدول المتشــاطئة لنهــري
دجلــة والفــرات كانــت عرضــة للتغييــر الســريع

اســتراتيجية مــن حيــث التقييــم المتعمــق
بالتركیــز فقــط علــى الصعیــد الوطنــي الخــاص

بهــا ،لتهمــل بذلــك الصــورة األشــمل .کمــا
إن العــراق ،علــى الصعيــد المحلــي ،يحتــاج
إىل بنــاء خطــة اســتراتيجية صارمــة لتأميــن
المــوارد المائیــة وإعطــاء األولو يــة لهــذا العنصــر
الق ّيــم.

 .4خلفية السياسة
المائية في حوضي
دجلة والفرات
يمكــن اســتخدام الميــاه كســاح يف ثالثــة أشــكال:
مــن خــال إطــاق كميــات هائلــة منهــا والتــي

بســبب عــدم االســتقرار السیاســي وغیــاب

ستتســبب بفيضانــات ،بينمــا القليــل منهــا يــؤدي

3 .3الحوكمــة :هنــاك بعــض أوجــه القصــور ضمــن

التلــوث .شــهدت بــاد مــا بيــن النهريــن القديمــة

اتفاقيــات تبنــى علــى المصالــح المتبادلــة.

اتفاقيــة األمــم المتحــدة للمجــاري المائيــة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم تنفيــذ السياســات

المحليــة بشــكل ســيئ ،إذ تفتقــر البــاد إىل
خطــة شــاملة لتعزيــز األنظمــة التــي باتــت

قدیمــة وفــرض عملیــات التنفیــذ لضمــان
حوكمــة منهجيــة.

ـح الميــاه ،كمــا إن تــردّي جودتهــا يســبب
إىل ُشـ ّ
نشــوب وتســوية أول صــراع علــى الميــاه ،حيــث
تقاتلــت المــدن الســومرية منــذ آالف الســنين
علــى المــوارد المائيــة كعنصــر حيــوي النبثــاق
مهــد الحضــارات .تثبــت النصــوص القديمــة أن
للصراعــات المائيــة وحلولهــا جــذور عميقة مرتبطة
بالعديــد مــن األمــور مثــل طبيعــة البشــر وتضــارب

4 .4الخالفــات المحتملــة :إن حالــة عــدم وجــود
اتفاقيــات اســتراتيجية تبقــي حالــة التوتــر
بشــأن الميــاه .وبوجــود منظومــات سياســية
هشــة ،فــإن ميــزان القــوى غال ًبــا مــا يكــون
عرضــة للتغييــر ،األمــر الــذي یقلــل مــن النفــوذ

السياســي لبعــض البلــدان المتشــاطئة .وهــذا
قــد يــودي إىل أعمــال تعــد عدوانيــة وإجــراءات
قــد توصــف يف بعــض األحيــان باالنتقاميــة .کل

هــذه المعطيــات مجتمعــة غال ًبــا مــا تتســبب
يف زيــادة مخاطــر نشــوب الصــراع.

المصالــح والسياســات الخارجيــة .وعلــی نحــو
مماثــل ،ضمــن الحــدود السياســية الحاليــة التــي
تــم رســمها بعــد الحــرب العالميــة األوىل والتــي
بلــورت شــكل العالقــات الدوليــة الحــايل ،يمكــن
اعتبــار الصــراع علــى الميــاه واألحــداث الخاصــة
يف سیاســات المیــاه بمثابــة تداعيــات وأعــراض
جانبيــة للنظــام الجديــد يف المنطقــة .فمــن الناحیــة
الطبيعيــة ،إن األنهــار ال تحتــرم الحــدود السياســية
وإنمــا تتبــع قاعدتیــن بســيطتین ،قاعــدة الجاذبيــة
واختــاف الضغــوط .وتثبــت العديــد مــن األحــداث

المياه والعالقات الدولية في حوضي دجلة والفرات
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أن الميــاه قــد تــم اســتخدامها بالفعــل كأداة

المتشــاطئة .لذلــك ،ســاندت ســوريا حــزب العمــال

سياســية لفــرض أجنــدات محليــة أو إقليميــة يف

الكردســتاين وقدمــت لــه الدعــم اللوجســتي إلجبــار

حوضــي دجلــة والفــرات.

تركيــا علــى التوقيــع علــى بروتوكــول عــام .1987

يعــود تاريــخ أول اتفاقيــة بيــن العــراق وتركيــا إىل

عندهــا ،وافقــت تركيــا علــى تزويــد ســوريا بحصص

عــام  ،1926تلتهــا معاهــدة صداقــة يف عــام .1946
ومــع ذلــك ،وبعــد ثالثــة عقــود (،)1993-1962
تــم إجــراء حــوايل  45جولــة تفــاوض مــا بيــن
الــدول الثــاث (العــراق وســوريا وتركيــا) والتــي
انتهــت دون الوصــول إلــی اتفاقیــة ملموســة
بينهــا؛ صراعــان بــارزان فقــط حدثــا :يف عــام
 1974بيــن ســوريا والعــراق ،ويف عــام  1990بيــن
ســوريا وتركيــا .بعــد االنتهــاء مــن مشــروع غــاب -
 ،GAPتغيــرت طــرق وقــوة التفــاوض لــكل مــن
بلــدان المنبــع والمصــب؛ وعلیــه ،وجــب إعــداد
اســتراتيجية جديــدة لضمــان الســام والتوصــل إىل
اتفاقيــات مشــتركة.
علــى مــدى أربعــة عقــود ،كان حــزب العمــال
الكردســتاين [پارتــی کريکارانــی کوردســتان]PKK-
يف صــراع مــع الحكومــة التركيــة للحصــول علــى
االســتقالل والحكــم الــذايت الكــردي .كانت المنطقة
غيــر المســتقرة هد ًفــا مناس ـ ًبا للحكومــة التركيــة
إلنشــاء مشــروع  GAPاالســتراتيجي والمتعــدد
األبعــاد الــذي يغطــي  ٪ 10مــن األراضــي التركيــة.
وقــد أدركــت اإلدارة التركيــة األهميــة الوطنيــة لهــذه
المنطقــة مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة (حيــث
الناتــج المحلــي اإلجمــايل هــو األدنــی وهنالــك
حاجــة ملحــة إىل التنميــة) ومــن الناحيــة السياســية
(أ كثــر مــن  ٪95مــن الناخبيــن المســجلين ص ّوتــوا
لحــزب واحــد ،أو لمرشــح مســتقل) [ .]22تتمثــل

األهــداف القصــوى يف إدارة مخاطــر األمــن القومــي

10 I

مائيــة كافيــة ،تالهــا توقيــع بروتوكــول أمنــي
يف عــام  .1992وانتهــى عقــدان مــن الصراعــات
المائيــة واألمنيــة بتوقيــع اتفاقيــة أضنــة يف عــام
 .1998أدت هــذه االتفاقيــة إىل تعــاون اســتراتيجي
بيــن البلديــن يف مختلــف المجــاالت ،يف مقدمتهــا
مناســیب الميــاه .تعكــس الفتــرة مــا بيــن -1998
 2011عالقــات مثاليــة بيــن البلديــن ،وبالتــايل تعــد
تلــك الفتــرة واعــدة وتاريخيــة للعالقــات الدوليــة
بيــن ســوريا وتركيــا .أثبتــت المــوارد المائيــة
القــدرة علــى أن تكــون حاف ـ ًزا لبنــاء مثــل هــذا
النــوع مــن المصالــح المشــتركة .يف آذار/مــارس
 ،2011أُد ِخلــت العالقــات بيــن البلديــن يف صفحــة
جدیــدة مــن الخــاف ،إذ دعمــت تركيــا االنتفاضــة
يف ســوريا ولعبــت دو ًرا أساس ـ ًّيا يف تأســيس

الجيــش الســوري الحــر؛ حاولــت ســوريا مــرة أخــرى
اســتخدام ورقــة حــزب العمــال الكردســتاين ضــد
تركيــا ،ممــا أدى يف النهايــة إىل انهيــار اتفاقيــة
أضنــة ،وبالتــايل العــودة إىل لعبــة ال غالــب فیهــا.
لعدد من األســباب ،كان التوتر بين العراق وتركيا
أقــل بقليــل ،كونهمــا يشــتركان يف نهريــن ،خال ًفــا
للنمــوذج التركي-الســوري ،حيــث تعتمــد ســوريا
بالكامــل علــى نهــر الفــرات .كمــا إن العالقــات بيــن
العــراق وتركیــا تــم توطیدهــا على نحــو وثيــق مــن
ـن حــريب
خــال التبــادل االقتصــادي الممتــاز .لكـ ّ
الخليــج منعتــا العــراق مــن مواجهــة تحديــات
مــوارد الميــاه المســتقبلية ،واســتمر التركيــز علــى

بمــا يتماشــى مــع التنميــة الشــاملة للمنطقــة

النزاعــات المحليــة ،وكانــت األهــوار إحــدى األمثلــة

التــي تعــد غيــر مســتقرة .ونتيجــة لمشــروع ،GAP

الســيئة علــى كيفيــة اســتخدام الميــاه كأداة

انخفضــت حصــص الميــاه يف كل مــن نهــري دجلــة

تحــت ذريعــة األمــن القومــي ولخدمــة أجنــدات

والفــرات بشــكل حــاد ،واندلــع التوتــر بيــن الــدول

سياســية بحتــة .فقــد أدى تجفیــف األهــوار خــال
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التســعينيات إىل تدهــور كبيــر يف المنظومــة

الدمــار ،حيــث كان العــراق والمنطقــة برمتهــا

البيئيــة ،إذ لــم يتبــق ســوى  ٪3مــن األهــوار

تحــت تهديــد كبيــر مــن قبــل جماعــات متطرفــة.

ح ّمــار []23؛
الوســطى ،و ٪14.5مــن منطقــة هــور ال َ

وقــد أســس تنظيــم داعــش لحقبــة جديــدة يف

وقــد تــم إحيــاء األهــوار بعــد عــام  2003لمعالجــة
التدهــور .مــع ذلــك ،ال تــزال األهــوار تواجــه بعــض
التحديــات ،خاصــة بعــد انخفــاض حصــص الميــاه
يف نهــري دجلــة والفــرات .علــى الرغــم مــن الجهــود
المبذولــة علــی أ کمــل وجــه لتســجيل األهــوار
كتــراث عالمــي يف عــام  ،2016لــم يقــم العــراق
بتحســين قطــاع المــوارد المائيــة بشــكل ملحــوظ
لجملــة مــن األســباب :عــدم االســتقرار السياســي
الــذي یــکاد ال ینتهــي واألمــن الهــش والفســاد

اســتخدام الميــاه كســاح ومصــدر للتهديــد ،إذ
مك ّنهــم االســتیالء علــی الســدود مــن تهديــد المــدن
بالتســبب يف الفيضانــات إذا مــا قامــوا بنســف
الســد ،ويف الوقــت ذاتــه ،قامــوا باســتخدام الســد
كمــأوى آمــن لهــم حيــث تتج ّنــب القــوات األمنيــة
ضر بــه أو اإلضــرار بــه .بيــن عامــي  2014و،2015
ســيطر داعــش علــى س ـدّي الموصــل والرمــادي
يف العــراق وســد تشــرين يف ســوريا .اســتخدموا

واالفتقــار لخطــة وطنيــة واضحــة المعالــم .وقــد

الســدود كمــأوى آمــن وســاح يمكــن اســتخدامه

زادت الصفحــة المظلمــة لداعــش مــن فداحــة

ضــد أي هجــوم محتمــل.

نهر الفرات ،ناظم الجزيرة

بعدسة محمد صعب  26نیسان/أبريل 2020
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ســيما يف العــراق وســوريا ،نــاد ًرا مــا اجتمعــت

 .5لماذا ال تتوصل
المنطقة إلى اتفاقية؟

البلــدان المتشــاطئة الثالثــة علــى طاولــة
واحــدة ،إضافــة إىل غیــاب عامــل الوســاطة

الصــراع علــى الميــاه يف حــوض دجلــة والفــرات

بينهــا.

يمتــد لتاريــخ طويــل .علــى مــدى قــرن مــن الزمــن،

•معظــم االتفاقيــات المبرمــة تتــم بنــا ًء علــى

فشــلت البلــدان المتشــاطئة (العــراق وتركيــا

متطلبــات سياســية ملحــة دون النظــر يف

وســوريا) يف التوصــل إىل اتفاقيــة اســتراتيجية

شــرا كة اســتراتيجية أو اتفاقيــة مســتدامة.

بشــأن الحصــص المائيــة .هنــاك عــدة أســباب
لذلــك ،وفيمــا يلــي بعــض منهــا:
•أوجــه القصــور الموجــودة يف القوانيــن الدوليــة،
حيــث اتفاقيــة األمــم المتحــدة للمــوارد

الطبيعيــة والمجــاري المائيــة الدوليــة لعــام
 1997تعطــي للماضــي وزن الحاضــر نفســه
[.]24
•عــدم وجــود اتفاقيــة لتعريــف واضــح لنهــري
دجلــة والفــرات ،إمــا كنه َريــن دول ّييــن (كمــا
يدعــي العــراق وســوريا) أو كمجريَيــن مائ ّييــن

عاب َريــن للحــدود (كمــا تدعــي تركيــا).

•هــل يجــب التعامــل مــع النهریــن كحــوض
َ
كحوضيــن
واحــد (كمــا تريــد تركيــا وســوريا) أم
منفص َليــن (كمــا يطالــب بــه العــراق)؟

•اعتمــاد صيــغ مختلفــة لتخصيــص الميــاه ،إذ
إن العــراق وســوريا یؤمِ نــان بتقاســم الميــاه
مناصف ـ ًة  ،1:1بينمــا اقترحــت تركيــا مشــروع
تخصــص فيــه الميــاه
المراحــل الثــاث الــذي
َّ
بنــا ًء علــى احتياجــات البــاد.

•الــرؤی المختلفــة علــى مســتوى المفاوضــات،
حيــث تشــدد تركيــا علــى الســيادة بينمــا يثيــر
العــراق حقــه يف اإلرث التاريخــي لبــاد مــا بيــن
النهريــن وتع ـرِب ســوريا عــن مخــاوف تتعلــق

باألمــن الغــذايئ.

•نظ ـ ًرا للبيئــة السياســية الهشــة للمنطقــة ،ال
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لــكل مــا ذ ِکــر آن ًفــا مــن األســباب ،اتبعــت دول
المصــب منهجيــات مختلفــة يف مفاوضــات الميــاه.
كانــت مهمــة الحصــول علــى اتفــاق مبنــي علــى
شــرا كة اســتراتيجية قــد اتســمت بالصعوبــة،
حيــث يشــكل انعــدام الثقــة الــذي يســود المنطقــة
عقبــة كبيــرة .اعتبــر ثوســيديديس ،الفيلســوف
اليونــاين القديــم المعــروف وجنــرال الحــرب ،أن
الخــوف هــو القــوة الدافعــة الرئيســية للصــراع.
وعلیــه ،فــإن عــدم الثقــة يولــد مخــاوف تدفــع
إىل الصــراع المحتــوم .وقــد د َفــع هــذا المفهــوم

ســوريا إىل اســتخدام حــزب العمــال الكردســتاين
كورقــة سياســية ضــد تركيــا ألكثــر مــن عقــد مــن
الزمــن لتمكنهــم مــن القــدرة علــى المســاومة مــن
حيــث تخصيــص حصــص مائيــة كافيــة .تهــدف
اســتراتيجية ر بــط المشــاكل والنقــاط الخالفيــة
هــذه إىل تغييــر ميــزان القــوى مــن خــال أداة
سياســية خارجيــة .ومــع ذلــك ،قــد يمكّــن هــذا
التكتيــك البراغمــايت مــن الحصــول علــى نتيجــة
ســريعة لكســب المزيــد مــن الحصــص المائيــة،
ولكــن هــذا لــن يؤســس لشــرا كة اســتراتيجية
علــی اإلطــاق .فبمجــرد أن يتغيــر ميــزان القــوى،
ســتنهار االتفاقیــة .وقــد شــهدت المنطقــة حالــة
مماثلــة يف عــام  2011خــال االنتفاضــة يف ســوريا
عندمــا ُدمــرت العالقــات السياســية الســورية
التركيــة برمتهــا بعــد عشــر ســنوات مــن التطبيــق
العملــي التفاقیــة متمیــزة.

ماء الحياة

اختــط كل مــن العــراق وتركيــا شـ ً
ـكل آخــر مــن

 )2نقص يف مصادر الطاقة )3 ،انعدام االســتقرار

أشــكال العالقــات المائيــة ،والــذي كان يتمثــل

السياســي يف المنطقة الجنوبية .وإن تنفيذ GAP

برابطــة المنافــع .فلطالمــا اعتمــدت العالقــات

ســيحل اثنيــن علــى األقــل مــن هــذه التحديــات

السياســية بيــن البلديــن علــى التبــادل االقتصــادي

مــن خــال تنميــة الجــزء الجنــويب ممــا يمكّــن

الــذي وصــل مؤخ ـ ًرا إىل  16مليــار دوالر أمريكــي

تركيــا مــن إدارة عــدم االســتقرار السياســي يف

يف الســنة ،ومــن المتوقــع أن يرتفــع إىل  20مليــار
دوالر أمريكــي ســنويًّا [ .]25يمــر أحــد خطــوط

األنابيــب الرئيســية لتصديــر نفــط العــراق عبــر تركيا
إىل أوروبــا (خــط أنابيــب نفــط كركــوك  -جيهــان).

تلــك المنطقــة ،وبالتــايل خلــق فــرص عمــل ل ـ 3.5
مليــون مواطــن ،والــذي يمثــل  ٪40مــن ســكان
منطقــة  .]22[ GAPکمــا ســيولد مشــروع GAP
طاقــة نظيفــة ،حيــث ســتكون القــدرة الســنوية

العــراق يفتــح ً
أيضــا ســوق اإلعمــار أمــام الشــركات
التركيــة للمشــاريع الوطنيــة العراقيــة .انعكــس

إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة المتوقعــة تقري ًبــا
 27مليــار كيلوواط/ســاعة؛ مــا يمثــل  ٪45مــن

هــذا التعــاون االقتصــادي بيــن العــراق وتركيــا

الطاقــة المائيــة المحتملــة يف تركيــا .تتضمــن

علــى التعــاون يف مجــال المــوارد المائيــة ،ممــا

الخطــة المتوقعــة لعــام  2020زيــادة قــدرة الطاقــة

أدى إىل توتــر أقــل ممــا شــهده النمــوذج التركــي -

الكهرومائيــة إىل  34,093ميجــاوات [ .]26مــن

الســوري .وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر يف عــام

خــال ذلــك ،ســيتم التخفيــف مــن وطــأة تحديــات

 ،2019خــال فيضــان حــوض نهــر دجلــة ،حيــث
ســاعد التعــاون بيــن البلديــن يف تجــاوز األزمــة

الطاقــة واألمــن ،نظ ـ ًرا لكــون االنضمــام إىل االتحــاد
األورويب ليــس أولويــة بالنســبة إىل تركيــا يف

التــي كادت تهــدد حقــول النفــط العراقيــة – وهــي

الوقــت الراهــن [ .]27ومــع ذلــك ،فــإن حــل قطــاع

التــي تــکاد تکــون اإليــرادات الوحيــدة للدخــل

الطاقــة مــن خــال مصــادر نظيفــة مثــل الطاقــة

الوطنــي التــي يمتلكهــا العــراق .والفضــل بذلــك

الكهرومائيــة ،وتطو يــر المنطقــة الجنوبيــة وتعزيــز

يعــود إىل االتصــاالت الجيــدة بيــن وزارة المــوارد

الناتــج المحلــي اإلجمــايل ،أمــور مــن شــأنها أن

المائيــة العراقيــة والســلطات التركيــة .وبالرغــم

تدفــع بتركيــا خطــوة إىل األمــام لتلبيــة متطلبــات

مــن أن نهــج رابــط المنافــع هــذا يعــد خيــا ًرا أفضــل

عضويــة االتحــاد األورويب يف المســتقبل.

مــن إذكاء جــذوة رابطــة القضایــا الخالفيــة ويخلــق
قاعــدة جيــدة للبلــدان مــن أجــل التفــاوض بشــأن
الميــاه يف بيئــة إيجابيــة ،لكــن مــع ذلــك فهــو
ـتداما ،ال ســيما علــى المــدى
ال يقــدم حـ ًّـا مسـ ً

الطويــل؛ إذ إن قــرار التبــادل االقتصــادي مرتبــط
بهامــش الفائــدة المتحققــة وهــو عرضــة للتغييــر.
لــذا ،ســتحتاج المنطقــة إىل اعتمــاد وتنفيــذ صیغــة
اســتراتيجية أ كثــر اســتدامة للتخفيــف مــن مخاطــر
فشــل أي اتفاقيــة.

عامــا ،وهــو عمــر إنجــاز مشــروع
ألكثــر مــن 40
ً
 ،GAPعملــت تركيــا بجــد وقامــت بالمنــاورة

بــذكاء مــن أجــل كســب الوقــت وتأميــن المــوارد
لتنفيــذ مشــروعها الوطنــي .قــد يكــون اقتــراح
خطــة المراحــل الثــاث أحــد األدوات التــي
اســتخدمت لكســب الوقــت .ومــع ذلــك ،فــإن
جــا عمل ًّيــا إذ يتضمــن )1 :إنشــاء
االقتــراح يبــدو نه ً

لجنــة فنيــة مشــتركة مــن جهــات مســتقلة لجمــع
البيانــات الهيدروجيولوجيــة للبلــدان المتشــاطئة؛

علــى مســتوى الدولــة ،تواجــه تركيــا ثالثــة تحديــات

 )2العمــل علــى تحليــل البيانــات مــن أجــل فهــم

تقليديــة )1 :االنضمــام إىل االتحــاد األورويب،

المتطلبــات لــكل بلــد؛  )3إعــداد صيغــة مشــتركة
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لتخصيــص المــوارد بشــكل مناســب لــكل مــن

مــن تحديــات؛ فهــي تتضمــن نوعيــن مختلفيــن

البلــدان المتشــاطئة [ .]27بغــض النظــر عــن النيــة

مــن مبــادئ النقــاش .األول هــو المســتوى التقنــي

الفعليــة وراء هــذا االقتــراحُ ،يعتقــد أن مشــروع

أو الفنــي حيــث يعتمــد النقــاش بــه عــادة علــى

المراحــل الثــاث كان أفضــل اقتــراح تقنــي مــن

الحقائــق والمنطــق واإلحصائیــات والمصــادر.

شــأنه أن يجمــع البلــدان المتشــاطئة حــول طاولــة

يفتــرض أن يعكــس هــذا النــوع مــن النقــاش بيئــة

واحــدة للتواصــل .إىل جانــب تشــجيع المناقشــة

مســتقرة .الثــاين علــى العكــس مــن ذلــك ،فهــو

والتفــاوض المباشــرين ،سیشــکل المشــروع

نقــاش السياســيين الــذي يكــون أ كثــر ديناميکیــة

ً
أيضــا لجنــة فنيــة مشــتركة تضــم خبــراء مــن الــدول

كونهــم يتعاطــون مــع األمــور مــن وجهــات نظــر

الثــاث .كانــت هــذه المحاولــة األوىل مــن نوعهــا

تمامــا ،حيــث يرتكــز نقاشــهم علــى
مختلفــة
ً

لتحويــل الصــراع مــن المســتوى السياســي إىل

الر بــح والخســارة والفــرص المتاحــة والفوائــد

ـتعد خطــوة
المســتوى الفنــي ،والتــي كانــت سـ َ

ومهــارات المســاومة .يف هــذا الســياق ،فــإن إدارة

كبيــرة إذا مــا اســتمرت .مثــل هــذا الحــوار المباشــر

المفاوضــات المائيــة مهمــة صعبــة ألن مســتويات

من شأنه أن يعزز السياسات اإلقليمية المتعلقة

النقــاش فيهــا تحمــل أشـ ً
ـكال متعــددة.

بالميــاه والطاقــة واألمــن الغــذايئ ،وبالتــايل مــن
شــأنه أن يعــزز الســام.

امتــاك عــدد مــن المهــارات هــو أمــر مطلــوب يف
مفاوضــات الميــاه ،مثــل معرفــة مســتوى الســلطة
لــدى المفــاوض المقابــل ،وإتقــان أســلوب

 .6التفاوض على المياه

التفــاوض الــذي ســيتم اعتمــاده ،والقــدرة علــى

يعــد مهمــة صعبــة وال تخلــو
التفــاوض علــى الميــاه َ

تصنيــف القضايــا الخالفيــة .علــى المــرء تج ّنــب

مبادئ المناقشة لمفاوضات المياه وسیاساتها
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ماء الحياة

مناقشــة األمــور العامــة والتركيــز علــى مســائل

النمــاذج العقليــة التــي اعتمدناهــا  -كأفــراد أو

محــددة .کمــا إن علــی المــرء القیــام بدراســة

ككيانــات  -مــن الواقــع؟

متعمقــة للبدائــل التــي تمتلكهــا الجهــات المقابلــة
يف ســبیل تحديــد نطــاق االتفــاق الممكــن .هــذه
المهــارات ستســهل جــوالت التفــاوض وتجعــل
المناقشــات مثمــرة وإيجابيــة وقابلــة لالعتمــاد،
ممــا يعطــي فرصــة أفضــل للوصــول إىل اتفاقیــة.

النمــاذج العقليــة مهمــة ألنهــا ترســم ســلوكنا
وتصــوغ معتقداتنــا وتوجــه أعمالنــا .االســتعارات
والتحيــزات هــي نمــاذج عقليــة عميقــة يمكنهــا
يف كثيــر مــن األحيــان توجيــه تفكيرنــا يف االتجــاه
الخاطــئ .وإن المبــدأ األساســي لعمــل التفكيــر

هنــاك حاجــة إىل ا كتســاب معرفــة أخــرى للوفــود

النظامــي هــو حــول االنتبــاه إىل تلــك االســتعارات

التــي ســتتعامل مــع ملــف مفاوضــات الميــاه ،إذ

والتحيــزات الذهنيــة ليتســنى لنــا تحديــث نماذجنــا

يعتبــر منهــج التفكيــر النظامــي أداة مفيــدة وفعالة

العقليــة مــن أجــل أن تعكــس الواقــع بشــكل

إلدراك منطقة الصراع وتصميم النموذج الذهني

أفضــل .معظــم النمــاذج العقليــة التــي نمتلكهــا

لنقــص الميــاه ،وتســليط الضــوء علــى التفاوتــات

هــي مــن دون تحقيــق ميــداين موثــوق وفيهــا

والفجــوات التــي قــد تعمــق ذلــك الصــراع علــى

العديــد مــن الثغــرات؛ لذلــك ،يجــب أن نعمــل

المســتويَ ْین المحلــي واإلقليمــي .فمــن المفاهيــم

علــى تطویرهــا لجعلهــا متوافقــة مــع الســلوك

األساســية للتفكيــر النظامــي هــي النماذج العقلية

واألفعــال لضمــان نتائــج أفضــل .يجــب أن يتــم

التــي نعتمدهــا .والنمــاذج العقليــة هــي تلــك

هــذا التطویــر مــن خــال الحــوار المباشــر بيــن

األفــكار والمعتقــدات والمفاهيــم والحقائــق التــي

البلــدان المتشــاطئة مــن أجــل التخفيــف مــن عــدم

تســاعدنا علــى تصــور العالــم الحقيقــي.

الثقــة وتقريــب تلــك النمــاذج العقليــة إىل الواقــع

وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو نمــط الفهــم ،إذ إن مــا

التخــاذ قــرارات أفضــل وللتقليــل مــن المخاطــر.

تعتبــره بلــدان المنبــع تنمي ـ ًة يعــد بمثابــة تهديــد

عندمــا نناقــش الصــراع علــى الميــاه وإمكانيــة

لبلــدان المصــب .يف المقابــل ،تنظــر دول المنبــع

حلولــه ،یجــب علینــا العــودة إىل رمــز الصــراع علــى

إىل اعتراضــات دول المصــب علــى التحكــم يف

المياه ،وهو الســدود الضخمة .الســدود هي تقنية

الميــاه باعتبارهــا انتهــاكًا لســيادتها .يف الواقــع،

شــائعة تســتخدم إلدارة المــوارد المائيــة .بینمــا

تقــود هــذه التصــورات المختلفــة إىل بنــاء نمــاذج

یکــون القليــل مــن الســدود مفي ـدًا ،فــإن كثرتهــا

ذهنيــة مســبقة ،والتــي قــد تكــون غيــر صحيحــة،

تشــكل تهديـدًا للســام .إن األثــر الســلبي للســدود

واألهــم مــن ذلــك ،فإنهــا تــؤدي إىل خلــق تحيــزات

الضخمــة جســیم ،بــد ًءا مــن إطــاق العنــان لعــدم

واســتعارات مــن شــأنها التأثيــر علــى مفاوضــات

الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة إلــی التســبب يف

الميــاه .قــد تتطــور النمــاذج العقليــة بشــكل ســلبي

تدهــور بيئــي حــاد وتهديــد األمــن الغــذايئ ووصـ ً
ـول

إذا مــا قمنــا بتعزیــز هــذه االســتعارات وتبنّيناهــا.

إلــی مصاعــب اجتماعيــة واقتصاديــة جمــة .إن

ومــع ذلــك ،هنــاك ســؤاالن يســتحقان الطــرح:

وجــود ســدود ضخمــة يرافقــه ســوء الفهــم وانعــدام

األول ،لــم يعــد فهــم تلــك النمــاذج العقليــة ضــرور ًة

الثقــة وقــرارات سياســية غيــر مســؤولة ،هــي مزيج

لمفاوضــات الميــاه؟ الثــاين ،مــا مــدى ارتبــاط هــذه

ســام مثــايل يمكــن أن يغــذي الكراهيــة ويحفــز

المياه والعالقات الدولية في حوضي دجلة والفرات
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علــى الصــراع .مــن دون ســيطرة شــديدة علــى

هــو المبــدأ األساســي للسياســة الدوليــة .القانــون

بنــاء الســدود الضخمــة ،ســيكون التحكــم يف الميــاه

الحديــث الــذي انبثــق قــد نجــح بتغیيــر مفهــوم

ضــا ًّرا كلمــا كانــت الفرصــة والقــوة لدی دول المنبع
مواتيــة .لقــد کان هــذا الســلوك مقبـ ً
ـول منــذ آالف

الســنين .فعندمــا ع ّبــر ثوســیدیدس عــن المدرســة

الواقعيــة للعالقــات الدوليــة بقولــه «ال حــق وال
أخــاق وال عدالــة إال بيــن قــوى متســاوية» .بعبــارة
أخــرى ،القــوى المتکافئــة فقــط هــي التــي يمكنهــا
التفــاوض .إحــدى نتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة
هــي تأســيس عصبــة األمــم المتحــدة ،حيــث یقــول
المبــدأ الثالــث مــن الميثــاق علــى أنــه «ال يمكــن
ألحــد أن يكــون أقــوى مــن اآلخریــن» .لقــد مثــل
هــذا المبــدأ أحــد المبــادئ األساســية للسياســة
األوروبيــة لعــدة قــرون ،بعــد اعتبــار تــوازن القــوى
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القــوة وأعطــى فرصــة أفضــل للــدول األقــل شــأنًا
للتفــاوض .ومــن األمثلــة المتميــزة يف هــذا الصــدد
هــي مقارنــة صــراع الميــاه يف حوضــي دجلــة
والفــرات مقابــل حــوض نهــر النيــل .فبالرغــم مــن
وجــود أوجــه لالختــاف والتشــابه ،وعلــى الرغــم
مــن أن بلــد المصــب لحــوض النيــل – مصــر التــي
تمتلــك مــوارد عســكرية أقــوى مــن بلــد المنبــع
(إثيوبيــا) ،فــإن هــذا لــن يمكّــن مصــر مــن االنتصــار
يف ذلــك الصــراع ،ألن الحــروب حدي ًثــا تحولــت إلــی
صراعــات يف المحاكــم الدوليــة .ومــن هنــا ،ظهــرت
أهميــة المفاوضــات كأداة حاســمة.

ماء الحياة

 .7من الصراع إلى
التعاون ،هل ذلك
ممكن؟

وآخــرون [ ]29علــى أهميــة القــدرات القياديــة يف
هــذا الصــدد ،حيــث یعتمــد مســتقبل هيمنــة
السیاســة المائيــة للتحــول مــن تقاســم الميــاه غيــر
المتــكائف إىل تقاســم عــادل للميــاه علــى القــدرات

علــى الرغــم مــن الصــورة الســلبية علــى المســتوى

القياديــة .إن معرفــة الفجــوات واالختالفــات

العالمــي للصراعــات المائيــة المحتملــة ،إال أن

مــن خــال نهــج التفكيــر النظامــي ال يوضــح

اإلحصائیــات تدعــي للتفــاؤل فمنــذ عــام ،1948

لنــا أ يــن نحــن فحســب ،وإنمــا يســمح بمعرفــة

كان هنــاك فقــط  37حــادث نــزاع حــول الميــاه

أ يــن ومتــى يمكــن أن ُتص َنــع الفرصــة مــن خــال

مقابــل حــوايل  295اتفاقيــة تــم التفــاوض عليهــا

تح ـدٍّ .تحتــاج إدارة التحــول إىل مناقشــة مباشــرة

و/أو تــم توقيعهــا [ .]28إن تنميــة قــدرات مهــارات

وحــوار لمواجهــة التحديــات بحمــاس وثقــة وتنحيــة

التفــاوض والتفكيــر النظامــي هــي أدوات ضروريــة

والتمعــن يف
الحواجــز النفســية والثقافيــة جان ًبــا
ّ

لتحقيــق الهــدف النهــايئ والوصــول إىل اتفاقيــة

الصــورة األشــمل لحوضــي دجلــة والفــرات .تحتــاج

اســتراتيجية لتأميــن التعــاون المســتدام .ومــع

اإلدارة إىل ســحب النزعــة الطبيعيــة العميقــة

ذلــك ،فــإن االســتجابة إلمكانيــة التعــاون غيــر

لالســتعارات القديمــة واســتبدالها بأســاليب

مجديــة دون إثــارة ســؤالين أساس ـ ّيین )1 :هــل

مبتكــرة تعمــل مــن أجــل المنطقــة ،وال تقتصــر

یکفــي أن تتحلّى بخبــرة جيــدة يف أدوات مثــل

علــى الخطــط الوطنيــة .أخي ـ ًرا وليــس آخ ـ ًرا ،تحتــاج

مهــارات التفــاوض والتفكيــر النظامــي للوصــول

إىل البنــاء علــى نقــاط القــوة اإلقليميــة للبلــدان

إىل التعــاون؟  )2هــل هنــاك مراحــل وســطية مــا

المتشــاطئة وتفــادي نقــاط الضعــف أو تنحيــة

بيــن الصــراع والتعــاون يف مجــال الميــاه؟ القســم

نقــاط الخــاف.

التــايل ســوف يجيــب عــن هــذه األســئلة.

قــال ألبــرت أينشــتاين« :إننــا ال نســتطيع أن نحــل

تســتخدَم مهــارات التفــاوض والتفكيــر النظامــي

مشــاكلنا بطريقــة التفكيــر نفســها التــي خلقنــا بهــا

كأدوات للوصــول إىل حــل للميــاه قــد يخفــف مــن

هــذه المشــاكل» .د.ج .بريســكويل وت.أ .وولــف،

مخاطــر الصــراع لكنــه ال يضمــن التعــاون .بالتأكيــد،

يف كتابهمــا «إدارة التحــول يف صــراع الميــاه»

عصــا ســحرية لتحويــل الصــراع إىل تعاون؛
ال توجــد ً

[ ،]24یصفــان بإســهاب يف أر بــع مراحــل تفاعليــة

وإنمــا هــي عمليــة تحتــاج إىل فهــم معمــق لتأثيــر

ـج إدارة التحــول .تــم إبــراز المراحــل األر بــع يف
نُ ُهـ َ

هيمنــة الميــاه وميــزان الر بــح والخســارة للبلــدان

أربعــة قطاعــات :مســتوى التفــاوض والمطالبــة

المتشــاطئة .يتطلّــب الولــوج يف ممــر إدارة التحــول

بالميــاه ونــوع التعــاون والنطــاق الجغــرايف .تظهــر

هــذا أن تكــون مســتعدًّا علــى نحــو جيــد للعبــور

هــذه المراحــل آليــة التحــول مــن الصــراع إىل

مــن خاللــه .وعلیــه ،فــإن الصــراع علــى الميــاه

التعــاون؛ وبعــد عشــر ســنوات ،تــم تطو يــر مرحلــة

وإدارة التحــول بحاجــة إىل قيــادة َفـ َّذة لتحويــل أي

خامســة لضمــان اســتدامة نظــام التحــول بأكملــه

تحديــات تتعلــق بالميــاه إىل فــرص .إذ يؤكــد زيتــون

[ .]30أظهــر نظــام إدارة التحــول أن الشــرا كة
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المرحلة مرحلة التفاوض

المشترکة
حقوق

المهارات التعاونية

النطاق الجغرايف

مطالبات المياه

بناء الثقة

أمم

بناء المهارة

منابع المياه
إبراز الفوائد

1

تخاصمیة

2

تأملیة

احتياجات

3

تکاملية

فوائد

بناء التوافق

4

إجرائية

العدالة

بناء القدرة

إقليم

5

مستدامة

التقاسم

مشاريع مشتركة

اتحاد

مراحل تحول صراع المياه

الحقيقيــة تحتــاج إىل قــدر كبيــر مــن الوقــت

والحضــارة» [ ،]31يقــول ســتيفن ســولومون

والقــدرات والجهــود والمــوارد وفهــم معمــق

«مــن يتمكــن مــن إدارة الميــاه ،ســيدير الحضــارة».

لبيئــة الصــراع علــى الميــاه .ومــع ذلــك ،حتــى
لــو توصلــت البلــدان المتشــاطئة إىل التعــاون،
فليــس هنــاك ضمــان الســتمراره ،خاصــة يف ظــل
عــدم االســتقرار السياســي ،واألمثلــة الجیــدة علــى
ذلــك هــي ســقوط اتفاقيــة أضنــة مــا بيــن ســوريا
وتركيــا ،واللجنــة الفنيــة المشــتركة بيــن العــراق
وتركيــا التــي وصلــت إىل مرحلــة ناضجــة مــن
التعــاون لكنهــا انتهــت دون الوصــول إلــی اتفاقیــة
اســتراتيجية .لذلــك ،فــإن األدوات المســتدامة
مثــل مشــاطرة المخــاوف للمــوارد المائيــة وعمــل
المشــاريع المشــتركة واقتــراح اتحــاد مــا ،مــن
شــأنها أن تحافــظ علــى نجــاح التعــاون علــى
المــدى الطويــل وتأميــن نظــام التحــول هــذا ،أو
علــى األقــل ،فــإن مــن شــأنها أن تقلــل مــن خطــر
االنهيــار يف حــال حــدوث الســيناريو األســوأ.

قــال ألبــرت أينشــتاين« ،الخيــال أهــم مــن

المعرفــة» .دعونــا نســافر إىل لمســتقبل ونت ّ
خيــل
كيــف ســتكون منطقــة حوضــي دجلــة والفــرات
عامــا مــن اآلن يف إطــار ســيناريوهين
بعــد 20
ً
مختلفيــن :

يف الســيناريو األول ،تمكنــت فيــه البلــدان
المتشــاطئة

مــن

الوصــول

إلــی

اتفاقیــة

اســتراتيجية ،أمــا يف الســيناريو الثــاين فلــم تتمكــن.
ســيتم تســلیط الضــوء علــی أربعــة جوانــب لتصـ ّور
االختالفــات الممكنــة ،وتضــم المناظــر الطبيعيــة

والبيئــة واالقتصــاد والنــاس وعناويــن الصحــف.

نعــم ،مــن الممكــن الســير يف مراحــل التحــول تلــك
والوصــول إىل التعــاون والحفــاظ عليــه يف نهايــة
المطــاف .بهــذه الطريقــة ،ســيكون الســام يف
منطقــة األنهــار التاريخيــة حاضـ ًرا .يف كتابــه «المــاء،
الصــراع الملحمــي مــن أجــل الثــروة والســلطة
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 .8مستقبل المنطقة
بوجود اتفاقية استراتيجية
أو من دونها

 .1,8السيناريو األول :إذا ما توصلت
البلدان إلى اتفاقية استراتيجية
(نموذج ذهني لعام )2040
) أالمناظــر الطبيعيــة :أدّت زيــادة النمو الســکاين

ماء الحياة

ســنویًّا بنســبة  ٪3.8إىل وجــود المزيــد مــن

الخزانــات الجوفيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد

المناطــق الحضريــة .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه

جلت العديــد مــن األراضــي الرطبــة كمناطــق
سـ ِّ

التغييرات الديموغرافية لم تؤثر على ســامة

بيئيــة محميــة ،وتـ ّـم تســجیل بعــض البحيــرات

النظــام البيئــي .فقــد ُمنــع بموجــب القانــون

يف إطــار برنامــج التــراث العالمــي لليونســكو.

تشــويه المناظــر الطبيعيــة :الغطــاء النبــايت،

فالتنــوع اإلحیــايئ يف المنطقــة محمــي جی ـدًا

المنتزهــات الطبيعيــة ،إمكانيــة الوصــول إىل

وتتـ ّـم مراقبتــه بانتظــام .يمكــن ألســماك الميــاه

الغابــة والقــرب مــن الميــاه .تـ ّـم الحفــاظ عليهــا

العذبــة أن تتحــرك بحريــة يف األنهــار ،ويتـ ّـم

لیــس فقــط مــن حیــث الکمیــة بــل مــن حیــث

الصيــد ضمــن الحــدود البيولوجية المســموحة؛

النوعيــة ً
أیضــا .کمــا إن البحیــرات الطبیعیــة
واألراضي الرطبة واألراضي الزراعیة والغابات

فالنظــم البیئيــة ســلیمة وفاعلــة .حال ًّيــا ،تتوفــر

خدمــات بيئيــة قيمــة لجميــع المجتمعــات

تمــت حمایتهــا وتطویرهــا بصــورة جیــدة.
قــد ّ

المحلیــة ،وذلــك بفضــل االتفاقیــات المتبادلــة

وأعیــد إحیــاء وتصمیــم األهــوار يف العــراق

التــي تـ ّـم إبرامهــا بيــن الــدول المتشــاطئة.

بالكامــل لتصبــح محميــات طبيعيــة .کمــا تـ ّـم

وضــع العديــد مــن القوانيــن والسياســات

تأميــن المنطقــة المحمیــة الطبيعيــة حصــن

البيئيــة ،ويتــم تغريــم كل مــن يحــاول خرقهــا

کیفــا يف تركيــا بشــكل جيــد ،وإن المواقــع

بمبالــغ عاليــة .تحســنت ميــاه نهــري دجلــة

األثريــة ً
أيضــا باتــت محصنــة بشــكل جيــد مــن

والفــرات نتيجــة للجهــود الجماعيــة لضمــان

أي فيضــان محتمــل يمكــن أن تتعــرض لــه

تصریــف ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة

المنطقــة .إضافــة ،بحيــرة ومحمیــة الجبــول

يف النهــر ومطابقتهــا مــع المعاييــر الدوليــة

تمــت حمایتهــا علــى
الطبيعيــة يف ســوريا قــد ّ

لجــودة الميــاه .کمــا شــرعت الــدول التــي

نحــو جيــد مــن أي تلــوث محتمــل ناجــم عــن

تتقاســم أحــواض األنهــر بتکلیــف فريــق

ميــاه الصــرف الصحــي والمبيــدات الحشــرية

عمــل مــن الخبــراء لتقييــم اآلثــار االقتصاديــة

للحقــول الزراعيــة المحيطــة.

والبيئيــة للســياحة يف المنطقــة واقتــراح

تحسنت
)ب البيئة :تبدو البيئة واعدة إىل حد ما؛
ّ
جــودة الميــاه وتــم تنظيــم كميــات الميــاه
ـكل أفضــل ،كمــا تـ ّـم تقاســمها بإنصــاف.
بشـ ٍ
ً
ملحوظــا ،إذ
شــهد القطــاع الزراعــي تطــو ًرا

ُتســتخدَم مبيــدات اآلفــات واألســمدة بکمیــات
أقــل؛ کمــا تـ ّـم تنفيــذ نظــام فعــال إلعــادة تدويــر
ميــاه الصــرف الصحــي بحيــث تتـ ّـم إعــادة
تدويــر  ٪40إىل  ٪50منهــا .وتـ ّـم تقليــل التبخــر

معاييــر إقليميــة الســتخدام الميــاه والطاقــة يف
الفنــادق وتطو يــر وســائل نقــل ذات تأثیــر بيئي
أقــل ،وتحديــد قطاعــات الســياحة التــي يمكــن
توســيعها دون التســبب بأضــرار بيئيــة ،ووضــع
األســس لتصميــم حمــات توعيــة للســياح بمــا
يتناســب والتــراث الطبيعــي والثقــايف الفريــد
للمنطقــة.
)جاالقتصــاد :أدى تعزيــز مفهــوم المصالــح

بأكثــر مــن  ،٪60كمــا اعتمــدت قوانيــن جديــدة

المشــتركة والتعــاون بيــن البلــدان المتشــاطئة

الســتخراج الميــاه الجوفيــة ووافقــت الــدول

إىل خلــق نظــام تجــاري وثيــق ،حیــث اس ـتُبدل

علــى تبنــي اســتراتيجية حصــاد الميــاه وحمايــة

انعــدام الثقــة بروابــط متشــابكة من االتفاقیات
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واالتفــاق الــذي تـ ّـم ســاعد الــدول إىل إحــال

االقتصاديــة واألمنيــة االســتراتيجية .فإحصائ ًّيا،
تتــراوح اإليــرادات الســنوية للــدول مــا بيــن

الســام يف المنطقة وبناء المســتقبل لكل بلد.

 20إلــی  27مليــار دوالر أمريكــي ،حيــث ازداد

تــم اعتمــاد يــوم االتفاقيــة علــى أنــه يــوم وطنــي

الناتــج المحلــي اإلجمــايل بنســبة تزيــد عــن

مــن قبــل المواطنيــن لالحتفــاء بــه وبالمســار

وأنشــئت مناطــق حــرة بيــن
ِ
 ٪2.7ســنويًّا،

الصحيــح للمســتقبل .ســتكون تجر بــة البلــدان

البلــدان المتشــاطئة لضمــان أنظمــة تجاريــة

جــا
المتشــارکة يف نهــري دجلــة والفــرات أنموذ ً

واقتصاديــة أفضــل .فالضرائــب الجدیــدة

لألجيــال المقبلــة .تعلــن اللجنــة الفنيــة

والجمــارك والمالحــة واإلجــراءات العامــة

المشــتركة لــدول نهــري دجلــة والفــرات عــن

ّ
ومنســقة بشــكل
منظمــة
والقوانیــن باتــت
ّ

حزمــة إضافيــة هــذا األســبوع لتســهيل عمــل

كبيــر .تعــد األســواق بشــكلها الحــايل بيئــة

توافــد المســتثمرين الدولييــن .وأشــادت

مســتقرة وجاذبــة إىل حــد كبيــر للمســتثمرين

األمــم المتحــدة بهــذه التجر بــة كنمــوذج ناجــح

والشــركات الدوليــة .تـ ّـم تخفيــض التصنيــع/

للمجتمــع الــدويل ،وقــد تـ ّـم تأســيس المعهــد

االســتيراد العســكري مــن  210مليــار دوالر

الــدويل للميــاه مــن أجــل الســام ()IIWFP

أمريكــي ســنويًّا إىل  20مليــار دوالر أمريكــي

يف العــراق ،وتم ـ ّول دول  ETUهــذا المعهــد.

يف الســنة ،ممــا يعنــي أنــه تضــاءل بنســبة أ كثــر

خــال القمــة العالميــة للميــاه يف تركيــا ،تشــرین

مــن  ،٪90حيــث يذهــب معظــم االســتثمار

األول/أ كتوبــر 2040؛ صــرح وزيــر المــوارد

اآلن إىل البحــث والتطويــر لتمكيــن الصناعــة

المائيــة العــرايق قائـ ًـا« :األمــة التــي تملــك

االبتكاریــة وتحســين النظــام التعليمــي.

المــاء واإلرادة ،فــإن تطورهــا ســيكون حتم ًّيــا».

وقــد اجتذبــت هــذه اإلنجــازات االقتصاديــة
المســتثمرين مــن كل أنحــاء العالــم إىل
المنطقــة ،حيــث زاد معــدل مؤشــر االســتثمار
يف البلــدان ليكــون ضمــن أفضــل عشــر بيئــات
عالميــة لالســتثمار ،ممــا أدّى إىل خلــق أ كثــر
مــن  7مالييــن فرصــة عمــل .تتم ّثــل رؤيــة

 .2,8السيناريو الثاني :إذا ما
فشلت البلدان في التوصل
إلى اتفاقية استراتيجية (نموذج
ذهني لعام )2040

جــر األســاس إلنشــاء
 2050يف اإلعــان عــن ح َ

) أالمناظــر الطبيعيــة :تغ ّیــرت المنطقــة علــى

الشــريك المثــايل لالتحــاد األورويب لتشــكيل

لالحتيــاج الســكاين المتزا يــد وتوجــه الدولــة إىل

اتحــاد دجلــة والفــرات ( )ETUوالــذي ســیعت َبر
حــد يف جميــع أنحــاء
أ كبــر تحالــف عالمــي مو َّ
العالــم.

20 I

مــدى العشــرين ســنة الماضيــة اســتجابة

االســتمرار يف التوســع االقتصــادي .کان هنــاك
أراض زراعيــة،
ٍ
تحویــل لمناطــق الغابــات إىل

) دالنــاس وعناويــن الصحــف :الشــعب ملــيء

كمــا تـ ّـم شــراء المــزارع الصغيــرة وضمهــا

باألمــل والمواطنــون يملؤهــم الفخــر بتســلیم

إلنشــاء منطقــة صناعيــة تعمــل يف النشــاط

نظــام ســلیم لألجيــال المقبلــة؛ فقــد انخفضــت

الزراعــيُ .
خ ِّصــص جــزء أ كبــر مــن المســاحات

أنشــطة العنــف والجريمــة بشــكل ملحــوظ،

الطبيعيــة للصناعــات االســتخراجية ،بمــا

ماء الحياة

يف ذلــك التعديــن وصيــد الحيوانــات البريــة.

الغابــات التــي كانــت موجــودة هنــاك ذات

وقــد تـ ّـم اســتبدال المناطــق الطبيعيــة

يــوم؛ لذلــك ،تســارعت وتیــرة التعريــة يف

المجــاورة للمــدن بمشــاريع إنمائيــة جديــدة

األراضــي حيــث قطعــت األشــجار وبــدأت

يف الضواحــي ،يف حیــن أن تجمعــات الســکان

مشــكلة الترســيب يف نهــر دجلــة تتفاقــم وتؤثــر

المتنامیــة تبحــث علــى نحــو متزایــد عــن فــرص

ـب .فالغابــات
يف جــودة الميــاه لــدول المصـ ّ

اقتصاديــة يف المــدن والمناطــق القريبــة منهــا.

الموجــودة علــى الحــدود بيــن تركيــا والعــراق

)ب البيئــة :ازدادت مشــاکل جــودة الميــاه يف

والتــي کانــت تســهل يف الســابق ترشــيح

ظــل غيــاب إطــار تعــاون مشــترك لحوضــي
دجلــة والفــرات .لــم ُتــدار ميــاه النهریــن بطريقــة
منســقة ،بســبب قیــام كل دولــة بأخــذ الكميات
ّ

التــي تراهــا مناســبة لتلبيــة احتياجاتهــا دون
النظــر إىل المصلحــة العامــة ،كمــا انخفــض
منســوب النهريــن بمتريــن علــى األقــل.
واجهــت التجمعــات الســكانية يف العــراق
ـب األخيــر لحوضــي
بصفتهــا دولــة المصـ ّ
دجلــة والفــرات صعوبــات متزا يــدة يف تلبيــة

احتياجاتهــا المائيــة ،فتصاعــدت التوتــرات
بيــن العــراق وبلــد المنبــع (تركيــا) .تصاعــدت
التوتــرات بيــن العــراق وســوريا مــع تكثيــف
ســوريا الســتخدامها لنهــر الفــرات لزيــادة
إمداداتها المائية .بشــكل عام ،تدهورت جودة
الميــاه يف المنطقــة بســبب الزراعــة المك ّثفــة
والخطــط غيــر المدروســة ،وتحويــل أراضــي
أراض زراعيــة ،وتســرب النفايــات
ٍ
الغابــات إىل
الصناعيــة التــي أســيئت إدارتهــا .بشــكل
أ كثــر تحدي ـدًا ،لــم يغ ّيــر العــراق سياســته يف
اســتثمار األراضــي ومراعــاة البصمــة المائيــة

 ٪80مــن میــاه األمطــار قــد اختفــت اآلن ،ممــا
أدّی إىل زيــادة الجريــان الســطحي بشــكل
كبيــر ،وبالتــايل زيــادة الفيضانــات المفاجئــة.
إن العــراق وســوريا يف غضــب متزایــد مــن
تركيــا ،حيــث يلقيــان باللــوم عليهــا يف مشــاكل
الترســيب لنهــري دجلــة والفــرات ،والتــي

أثّــرت ســل ًبا علــى أنظمــة الــري ،وتســببت يف

أضــرار جســيمة نتيجــة الفيضانــات ،فضـ ًـا
عــن تضــرر مــزارع وأحــواض تربيــة األســماك،
ممــا قلــل مــن وفــرة األســماك وتنوعهــا .كل
ذلــك كان بســبب عــدم وجــود خطــة إقليميــة
لحوضــي دجلــة والفــرات وانعــدام وجــود إطــار
تعــاون للبلــدان المتشــاطئة يف تقاســم المیــاه
الجوفیــة .ففــي الســنوات العشــرين الماضيــة،
ك ّثفــت الــدول المتشــاطئة اســتخدامها للميــاه
الجوفية حيث أســرفت يف اســتغالل الخزانات
الجوفيــة الحاملــة للمیــاه ،وذلــك بســبب
تزایــد عــدد الســكان وانخفــاض توافــر الميــاه
الســطحية يف نهــري دجلــة والفــرات .مــا زاد
مــن األمــر تعقی ـدًا ،هــو اســتنزاف االحتياطــي

وتجنــب زراعــة محاصيــل معينــة مثــل القمــح

لطبقــة الميــاه الجوفيــة بشــكل كبيــر علــى

والشــعير التــي تســتهلك الكثيــر مــن الميــاه.

عامــا ،حيــث شــهد المكمــن الجــويف
مــدار ً 20

ونتيجــة لعمليــات قطــع األشــجار المكثفــة

ضع ًفــا يف التغذيــة بســبب انخفــاض متوســط

التــي ســمح بهــا ،فقــد اســتنزفت األحــواض
المنخفضــة لتصريــف الميــاه يف تركيــا مــع

هطــول األمطــار (نتيجــة التغ ّيــر المناخــي)،

ً
وقــد شــهدت المنطقــة ً
انخفاضــا يف
أيضــا

عــدم وجــود خطــة طويلــة األجــل الســتبدال

ترســب
تغذيــة نهــري دجلــة والفــرات بســبب ّ

المياه والعالقات الدولية في حوضي دجلة والفرات
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مجــرى النهــر (ممــا أدى إىل انخفــاض معامــل

مســتويات المغذيــات والمبيــدات وانخفــاض

التوصيــل الهيدروليكــي مــا بيــن المكمــن

إنتاجيــة األحــواض النهريــة لألســماك والتلــوث

الجــويف ومجــرى النهــر) .بســبب هــذه الظــروف

الناتــج عــن فضــات الحيوانــات) .كمــا تـ ّـم

والضغــوط ،اضطــرت الــدول إىل حفــر آبــار

تكثيــف اســتخراج المعــادن والخامــات

أعمــق للوصــول إىل الميــاه الجوفيــة ،وقــد

المعدنيــة .ويف غيــاب كامــل لتوفيــر حمايــة
بيئیــة للمنطقــة ،تأثّــرت العديــد مــن الممــرات

تبعــا لذلــك .وبالنظــر
ازدادت تكاليــف الضــخ ً
إىل عــدم وجــود تبــادل لبيانــات المراقبــة بيــن

المائيــة بالتســرب جــراء نفايــات التعديــن

الــدول المتشــاطئة للمكمــن الجــويف ،فــا

الســامة والتــي ُتــدار بشــكل ســيئ .زاد ً
أيضــا

يعــرف أي بلــد مقــدار مــا يســتخرجه اآلخــرون،

قطــع األشــجار يف جميــع أنحــاء المنطقــة،

وبــدأ كل بلــد بإلقــاء اللــوم علــى بلــدان الجــوار

يف ظــل منــح العقــود لشــركة أو اثنتيــن مــن

فيمــا يخــص انخفــاض مســتويات الميــاه

الشــركات األجنبيــة المهمــة التــي عــادة مــا

الجوفيــة ،والتكلفــة المتزا يــدة للوصــول إىل

بعمالهــا الســتخراج األخشــاب .ويف غیــاب
تــأيت ّ

الميــاه الجوفيــة والتــي باتــت أ كثــر عم ًقــا

خطــة إقليميــة لحوضــي دجلــة والفــرات،

وبعيــدة عــن الســطح .أدى تزا يــد حمــل

أحكامــا
والتــي كان مــن الممكــن أن تتضمــن
ً

الملوثــات يف نهــري دجلــة والفــرات إىل خفــض

للتعــاون االقتصــادي ،تظــل التجــارة المشــتركة

إنتاجيــة مــزارع وأحــواض تربيــة األســماك .اآلن

بيــن الــدول صعبــة ومكلفــة .تعيــق اإلجــراءات

يقضــي العديــد مــن الصياديــن المزيــد مــن أيام

المع ّقــدة شــحنات البضائــع مــن بلــد إىل آخــر

الصيــد يف قواربهــم يصطــادون خــارج الحــدود

علــى الحــدود ،وتقــوم الحكومــات بشــكل

المســتدامة بيولوج ًّيــا للحصــول علــى كميــات

متزا يــد بتقييــد رســوم االســتيراد المرتفعــة
علــى الســلع التــي منشــؤها خــارج حدودهــا

الســمك المســتهدفة ،األمــر الــذي ســيؤدي
إىل االنهيــار يف الســنوات المقبلــة ،وبالتــايل

لحمايــة مصالحهــا الوطنيــة .ومــع أن الناتــج

إىل مخــاوف حقيقيــة بشــأن األمــن الغــذايئ يف

المحلــي اإلجمــايل يف جميــع أنحــاء المنطقــة

العــراق وســوريا.

قــد ازداد (بســبب زيــادة قطــع األشــجار
والزراعــة) ،إال أن الدخــل الســنوي للفــرد ظــل

)جاالقتصــاد :يف الســنوات العشــرين الماضيــة،

يعــاين مــن االنكمــاش ،مــع انخفــاض القــوة

جــا ،ومــع ذلــك،
ظــل االقتصــاد اإلقليمــي منت ً

الشــرائية للمواطــن العــادي وبشــكل مســتمر

تشــير اإلحصائيــات إىل الركــود .فقــد ازدادت

علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة.

الزراعــة المكثفــة واإلنتــاج الحيــواين المحــدد

فقــد بــات النــاس قلقيــن بشــكل متزا يــد بشــأن

مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة

أمنهــم المــايل وعــدم امتــاك نظــرة تفاؤليــة

المتزا يــدة لســكان المنطقــة ولدفــع عجلــة

بشــأن المســتقبل.

التنميــة االقتصاديــة .إال أن ذلــك األمــر قــد
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كان علــى حســاب المنظومــات البيئيــة يف

) د النــاس وعناويــن الصحــف :تتّجه الصحف يف

المنطقــة ،يضــاف إليــه التأثيــرات الكبيــرة

الغالــب إىل التركيــز علــى التوتــرات المتزا يــدة

علــى نهــري دجلــة والفــرات (حيــث ارتفــاع

بيــن دول المنطقــة ،وتســلط الضــوء علــى

ماء الحياة

تبــادل االتهامــات وإلقــاء اللــوم مــا بيــن دول

 .٩االستنتاجات
والتوصيات

والفــرات مجموعــة متصلــة مــن المنظومــات

إن الصــراع علــى الميــاه وحلولــه الممكنــة هــو

البيئيــة ،يف حیــن أن كل دولــة متشــاطئة تقــر ّر
إدارة أراضيهــا وبشــكل منعــزل عــن األُخــر دون

مســألة معقــدة وتحد ًيــا متعــدد األبعــاد ،ممــا
يتطلــب دراســة عميقــة ومعرفــة مســتفيضة يف

االهتمــام بالنظــام األوســع نطا ًقــا .وقــد أدى

مختلــف القطاعــات .إن لحوضــي دجلــة والفــرات

ذلــك إىل االفتقــار إلــی التعــاون واالســتخدام

والــدول المتشــاطئة أهميــة بالغــة يف تقريــر إىل

الجــوار يف كثيــر مــن األحيــان نتيجــة لمشــاكلها
يعــد حوضــي دجلــة
االقتصاديــة أو البيئيــةَ .

غيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة ،مؤد ًيــا
إىل تدهــور بيئــي حــاد؛ ســيتم لألســف تــرك
ذلــك اإلرث الثقيــل للجيــل القــادم .تســببت
التوتــرات يف خــاف حــاد بيــن الــدول الثــاث
(تركيا وســوريا والعراق) ،مع اســتقطاب دول
المصــب للقــوات المعارضــة التركيــة ودعمهــا
لممارســة مزيــد مــن الضغــط السياســي
علــى الحكومــة التركيــة ،حيــث أقيمــت قواعــد
عســكرية قريبــة مــن حــدود كل دولــة ،ممــا
يعكــس سياســة التصعيــد المتبعــة .أدى
تبنــي اســتراتيجية ر بــط الخالفــات ضــد تركيــا
بدفعهــا إىل تنفيــذ المزيــد مــن مشــاريع الميــاه
دون التشــاور مــع بلــدان المصــب ،ممــا أدّى
يف النهايــة إىل جفــاف وتدهــور بيئــي شــديد.
حــر،
ونتيجــة للنزاعــات الجيوسياســية والتص ّ
فقــد نــزح ســكان دول المصــب ،وتســببت
الموجــات المكثفــة والمتتاليــة مــن تدفــق

أ يــن تتجــه المنطقــة؛ فالقــرار سيرســم شــکل
المنطقــة لقــادم األجيــال .الحــل المســتدام لــن
يظهــر يف ظــل التوتــرات أب ـدًا؛ بــل هــو یحتــاج إىل
قيــادة اســتثنائية للتفــاوض بشــأن الميــاه وتحويــل
التحديــات إىل فــرص يمكــن أن تعكــس ازدهــار
المنطقــة بأكملهــا .فالتفــاوض بحــد ذاتــه يف هــذا
الســياق ليــس الهــدف ،لكــن فهــم ديناميكيــة
مســيرة الوصــل إىل تعــاون مســتدام هــو الهــدف
األكبــر .يقــول الفيلســوف الصينــي الو تــزو يف عــام
 500قبــل الميــاد بوصفــه لفلســفة جريــان الميــاه
ويســميها ب ـ «الجامــح والحســن»:

متواضعــا كمــا المــاء :يتدفــق مــن األعلــى
كــن
ً
إىل األســفل.
كــن مرنًــا كمــا المــاء :كلمــا وجــدت عقبــة أو
صخــرة ،اســتدر.
متنوعــا كمــا المــاء :يتواجــد يف حــاالت
كــن
ً

المهاجريــن مــن الشــرق األوســط إىل أوروبــا

مختلفــة (ســائل ،غــازي ،صلــب).

بمخــاوف أمنيــة دوليــة ،وتحديــات ديموغرافيــة

كــن متكي ًفــا كمــا المــاء :إذ يأخــذ شــكل الحيــز

وثقافيــة ،وتوتــر متزا يــد بيــن أوروبــا وتركيــا
حيــث ُتلقــي األوىل باللــوم علــى األخيــرة
بالتهــاون يف بســط ســيطرتها علــى الحــدود.

الــذي فيــه.
عندمــا نتفــاوض بشــأن الميــاه ،يجــب أن نتبــع
فلســفة جريــان الميــاه تلــك ،وقوانيــن العنصــر
الــذي نتفــاوض مــن أجلــه ،والســبب الــذي يجمعنــا

المياه والعالقات الدولية في حوضي دجلة والفرات
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دائمــا علــى
علــى طاولــة واحــدة .يجــب أن نحافــظ
ً
زخــم المفاوضــات لدعــم بيئــة ســلیمة وفهــم
شــركائنا بشــكل أفضــل.
عامــل الوقــت هــو عنصــر حاســم للحصــول
علــى اتفاقیــة؛ يعــد فهــم قــوة عامــل الزمــن أم ـ ًرا
ضروريًّــا ألن كل لحظــة عابــرة قــد تــأيت بتح ـ ٍّد
أو قــد تكشــف عــن فرصــة .يقــول الفيلســوف
اليونــاين هيروقليطــس« :ال يمكنــك أن تنــزل إىل
النهــر نفســه مرتيــن ،ألن ميا ًهــا جديــدة تجــري مــن
حولــك» .هــذا التعبيــر المتعمــق يظهــر قــوة عامــل
الزمــن ،إذ يعنــي أن العالــم يتغ ّيــر باســتمرار وأنــه ال

توجــد حالتــان متماثلتــان .فمثلمــا يتدفــق المــاء يف
تمامــا ،ال يمكــن للمــرء أن يلمــس المــاء ذاتــه
النهــر
ً
مرتيــن عندمــا يخطــو إىل النهــر.
إن التوصيــات التاليــة أساســية للوصــول إىل حــل
مســتدام للميــاه لحوضــي دجلــة والفــرات:
•إعــادة تفعيــل (مشــروع المراحــل الثــاث)
الــذي اقترحتــه تركيــا ،وتشــجيع الــدول النهریــة
لالنضمــام إىل اقتــراح اللجنــة الفنيــة المشــتركة
وتمکینــه .ســتعمل اللجنــة علــى المســتوى

المشــاركين مــن أجــل مواجهــة التحديــات
واإلتیــان بحلــول عمليــة.

•

تصميــم أداة إدارة التحــول وتكييفهــا علــى
المســتوى اإلقليمــي لتغيــر الواقــع مــن مرحلــة

الصــراع علــى الميــاه إىل التعــاون ،وال ســيما
لصانعــي القــرار؛ هــذا مــن شــأنه أن يســاعد
يف التحــري عــن مواطــن التعــاون المحتملــة
وا كتشــاف الثغــرات.
•تشــجيع دور سياســة التحفيز من خالل عمل
المشــاريع االســتراتيجية المشــتركة التــي مــن
شــأنها أن تعــزز اقتصــاد البلــدان المتشــاطئة
وأمنهــا .إنشــاء مركــز أبحــاث مشــترك إلجــراء
البحــوث وتطو يــر بنــاء القــدرات لدبلوماســية
الميــاه وأهــداف التنميــة المســتدامة واألهــم
مــن ذلــك ،القيــادة والسياســة العامــة.
يتمثــل أحــد أهــداف هــذا المركــز يف إنشــاء
قاعــدة بيانــات الســتخدامها مــن قبــل البلــدان
المتشــاطئة للمشــاريع المســتقبلية ولرصــد
التقــدم الحاصــل يف نظــام إدارة الميــاه.
•إجــراء تقييــم إقليمــي لتشــغيل الســدود

الفنــي لســحب إدارة المــوارد المائيــة اإلقليميــة

ودراســة جــدوى الســدود القائمــة حال ًّيــا .فعلــى

سيشــجع (مشــروع المراحــل الثــاث) علــى

أ كثــر ممــا هــو بحاجــة إلــی الســدود ،إال أنــه

مــن البعــد السياســي إىل البعــد الفنــي.

الرغــم مــن أن العــراق يف حاجــة إىل نواظــم

تبنــي نهــج الروابــط التنمويــة الــذي ير بــط كمية

يجــب اســتكمال ســدين اســتراتيج َّيین (س ـدَّا

المزيــد مــن التطويــر يــؤدي إىل المزيــد مــن

الســتخدام ســد إليســو كمصــدر إضــايف للطاقــة

حصــص الميــاه لــكل دولــة بخططهــا التنمويــة.
الحصــص المائيــة.
•إنشــاء برنامــج شــامل لصناعــة القــادة يتضمــن
جوانــب الحــوار والوســاطة مــن خــال جمــع

خبــراء مــن مختلــف االختصاصــات (علمــاء
وسياســيون

ومختصــون

يف

المجتمــع

المــدين) ،والفكــرة هــي جمعهــم حــول طاولــة
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واحــدة لضمــان تواجــد طیــف واســع مــن

ماء الحياة

مكحــول وبخمــة) .كمــا إن التعــاون مــع تركيــا

الكهرومائيــة هــو ً
أيضــا احتمــال يــؤدي إىل
زيــادة تخصيــص الميــاه لألهــوار العراقيــة مــن
جهــة ،وحمايــة مدينــة حصــن كيفــا القديمــة
والحفــاظ علــى الطبيعــة مــن جهــة أخــری.
• حوكمــة ملــف إدارة المــوارد المائيــة وجعلــه
مركزيًّــا ،مــع مراعــاة عــدد أقــل مــن المتداخلين

يف القــرار إلدارة الملــف المــايئ وذلــك مــن أجــل

المتشــاطئة ،وال ســيما العــراق وســوريا .فقــد

تجنــب أي تضــارب يف المصالــح والتقليــل مــن

عفــا الزمــن عــن نظــم الــري المســتخدمة،

البيروقراطيــة غيــر الضروريــة.

ویجــب اســتبدالها بأخــرى متط ـ ّورة تمتلــك
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بمثابــة منهــج تعليمــي أساســي يبــدأ مــن
مرحلــة الدراســة االبتدائيــة.
•مطالبــة البلــدان المتشــاطئة بتطويــر أنمــوذج
رياضــي للفيضانــات ولمواســم الجفــاف
المحتملــة ،مــع مراعــاة التغ ّيــر المناخــي
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القانــون

للبلــدان

نظــام صــرف مغلــق وشــبكة أنابيــب حديثــة
للتقليــل مــن خســارة الميــاه بســبب التبخــر.
کمــا إن هنــاك حاجــة ماســة إىل تقنيــات الــري
الذكيــة لزيــادة كفــاءة الزراعــة.
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مــن أجــل تشــجيع اإلنتــاج وف ًقــا ألدنــی بصمــة
مائيــة وإنشــاء الدعــم المــايل بمبــادرة لصالــح
القطــاع الزراعــي.
•القیــام بإجــراء تحــري شــامل ومتكامــل
للمكامــن الجوفيــة وهــو أمــر مهــم يوصــى بــه
ج ـدًّا لتقديــر كميــة ونوعيــة الميــاه الجوفيــة
علــى نطــاق إقليمــي.

شــکر وتقدیــر :لذكــرى فيضــان نهــر دجلــة عــام  ،1986إىل مدينــة الكاظميــة الجميلــة يف
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يف الطريــق المظلــم الطويــل كــي تعيــش أجيــال أخــرى .شــكر خــاص لــكل مــن أيمــن
الجميلــي و د .أرســان أحمــد عثمــان والمصوريــن أيمــن قــدوري وحمــزة أحمــد ومحمــد
صعــب وطيبــة ســعود علــى دعمهــم الكريــم.
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