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المستقبلي في  العام  األمين  كان   ،1985 عام 
لألمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، سبّاًقا 
بسبب  تخاض  سوف  المقبلة  الحروب  بأن  تصريحه  في 
الوشيك  التهديد  التصريح:  هذا  في  يجتمعان  عامالن  المياه. 

لتغير المناخ والمنافسة على المورد الثمين: الماء.

إضافة، إن تغيّر المناخ واقع يضاِعف المخاطر؛ فعندما تجتمع العوامل 
والتوسع  االقتصادية  والصدمات  السكاني  والنمو  المياه  ندرة  التالية، 
إلى  تُفضي  سوف  فإنها  المساواة،  عدم  وتزايد  البيئي  والتدهور  الحضري 
العنف، وقد تؤدي حتى إلى حروب  عدم االستقرار السياسي واالحتجاجات واندالع 

أهلية وصراعات بين الدول.

التغيّرات المناخيّة تؤثر على العراق بشكل كبير؛ تحديًدا، فإّن ندرة المياه والتصحر 
يهددان بتسريع الصراعات السياسية والثقافية. يفضي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
تصبح  إّما  والمياه،  تتقدم،  فالصحاري  للسكن؛  والصالحة  الخصبة  المناطق  تغيير 
التدهور  أخرى.  مناطق  في  فيضانات  إلى  تؤدي  أو  معينة،  مناطق  في  ندرة  أكثر 
البيئي والعنف عنصران يسببان تحركات الالجئين التي من المتوقع أن تزداد عشرة 
موارد  على  المنافسة  تزداد  قد  المقبلة،  السنوات  في   .2050 عام  بحلول  أضعاف 
المياه العابرة للحدود بشكل كبير. يصبح األمر خطيًرا بشكل خاص عندما تقرر الدول 
من جانب واحد تغيير تدفق المياه، على سبيل المثال، عن طريق بناء سدود كبيرة. 
ا، كما  على الرغم من أن الوضع مأساوي، إال أن الوعي البيئي ال يزال منخفًضا نسبيًّ
أن هناك نقص كبير في البحوث البيئية. عالوة على ذلك، توجد قوانين ومؤسسات 



إّما غير مألوفة لدى المشرّعين، أو يتم تنفيذها  مخصصة لحماية البيئة، ولكنها، 
بشكل سيئ.

في العام 2018، نزل الناس في البصرة إلى الشوارع بعد أن اضطر مئات األطفال 
للعالج في المستشفيات بسبب مياه الشرب الموبوءة. كان المطلب الرئيسي 
األنهار  على  وكذلك  النظيفة،  الشرب  مياه  على  الحصول  هو  للمتظاهرين 

النظيفة التي تضمن معيشة العديد من الصيادين والمزارعين في األهوار.

 ،2020 العام  فمنذ  الحوار؛  إلى  السعي  هو  التحديات  هذه  لمواجهة  نهجنا  كان 
اتحد رجال ونساء، من مختلف المناطق والخلفيات االجتماعية والعرقية يعيشون 
ويعملون على طول نهري دجلة والفرات، ليكونوا جزًءا من مشروع »تنظيف دجلة 
- حوار من أجل سالم مستدام في بالد ما بين النهرين«. يقوم رؤساء بلديات المدن 
والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسياسيين وصناع القرار واألكاديميين 
والخبراء، من أعلى وأسفل مجرى النهر، بإجراء األبحاث والتعاون في العمل من 

أجل إيجاد حلول مستدامة.

يعرض هذا الكتاب بعًضا من نتائج البحث الشامل بهدف تعزيز الوعي البيئي في 
العراق. هو أيًضا بمثابة رد فعل على المشهد البحثي الضئيل السائد فيما يتعلق 

بالوضع المائي في العراق وحوض الفرات ودجلة.

بين  ما  بالد  في  األنهار  على  الضوء  مساهمات  خمس  سلطت  المجموع،  في 
مجال  ونكتشف  جندري،  منظور  من  األمر  نرى  مختلفة.  منظورات  من  النهرين 
على  نتعرف  كما  الراين،  حوض  من  الجيدة  والممارسات  الدولية،  النزاعات  حل 
القوانين األولى إلدارة المياه في بالد ما بين النهرين، ونسافر إلى البصرة لتطوير 

رؤية مستدامة للمدينة الجنوبية.

معنا  ويسافر  التعاون  إمكانيات  المقدادي  سامح  يحلل  األولى،  المساهمة  في 
عاًما   20 خالل  والفرات  دجلة  حوض  منطقة  ستبدو  كيف  يتخيل  المستقبل.  إلى 
في إطار سيناريوهين مختلفين. في السيناريو األول، توصلت البلدان المتشاطئة 

إلى  اتفاق استراتيجي، بينما لم تتوصل إلى اتفاق في السيناريو الثاني.

في المساهمة الثانية، تلقي الخبيرة المصرية في الشؤون الجندرية سلمى قدري 
نظرة فاحصة على ديناميكيات الجندر المختلفة في العراق. في حين أن التهديدات 
المتعلقة بالمياه بارزة على صعيد المجتمع العراقي ككل، إال أن آثارها بعيدة كل 
البعد عن كونها شاملة: ندرة المياه والتهديدات المرتبطة بها لها أبعاد جنسانية 
مهمة تحدد ماهية تجربة النساء والرجال لهذه المشاكل وطريقة التعامل معها. 

ا تشكل التمييز البنيوي والمؤسسي  األعراف والسلوكيات المبنية اجتماعيًّ

في  النساء  دمج  كيفية  حول  توصيات  قدري  سلمى  تقدم  وتعززه.  المرأة  ضد 
المتعلقة  التهديدات  تحويل  وكيفية  بالمياه  المتعلقة  والحلول  السياسات 

بالمياه إلى فرص للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



تماًما مثل نهري دجلة والفرات، يعبر نهر الراين عدة دول أوروبية قبل أن يصب في 
بحر الشمال. سوده دهنافي ومحمد خليفة وزرياب بابكر والرس ريب يناقشون الحلول 
  ENRoot GmbH من  الدولي  البحث  فريق  ويقدم  النهر.  تنظيف  لمسألة   الممكنة 
و TH Köln )جامعة العلوم التطبيقية( كيف يمكن أن يؤدي نقل المعرفة من حوض 

الراين إلى تسهيل الحلول المصممة خصيًصا لقضية حوض نهري دجلة والفرات.

األولى  وقوانينها  النهرين  بين  ما  بالد  تاريخ  إلى  حداد  النا  اآلثار  عالمة  تعيدنا 
الميالد إلى  2٦00 قبل  المياه حوالي  نزاعات  التوسط في  بالمياه. من  المتعلقة 
قبل   1٧50 في  حمورابي  كوديكس  في  المائية  الموارد  حول  مكتوب  قانون  أول 
على  أعيننا  تفتح  كما  تاريخنا،  على  رائعة  ثاقبة  نظرة  حداد  النا  تمنحنا  الميالد. 
االبتكارات الهيدروليكية من بالد ما بين النهرين والتي كانت بمثابة مصدر إلهام 

للحلول الهندسية الحديثة التي ال تزال قائمة.

أخيًرا وليس آخًرا، يقوم فريق من الخبراء المحليين والدوليين بتطوير رؤية خضراء 
البصرة  ُعرفت  الماضي،  القرن  وسبعينات  خمسينات  بين  للبصرة.  ومستدامة 
باسم فينيسيا الشرق األوسط. اليوم، يمكن للمرء فقط أن يتخيل الجمال األخاذ 

الذي كان يميز هذه المدينة.

اهلل  عبد  رياض  وزينة  الوهاب  عبد  س.  ونورست  المقدادي  وسامح  ميركل  برودر 
ينظرون إلى البصرة كما هي اليوم، ويحددون التحديات التي تواجهها المدينة، 
ويطورون مًعا رؤى إلدارة مياه خضراء ومستدامة لمدينة العراق الواقعة في أسفل 

مجرى النهر.

قبل الغوص في الفصول، نود أن نعرب عن امتناننا لجميع الباحثين والمؤلفين 
لهذا الكتاب. نتوجه بالشكر الكبير إلى فاطمة شرف الدين على التزامها بتحرير 
الكتاب باللغتين العربية واإلنجليزية. كما نشكر أبراهام زيتون على العمل الفني 
اإلبداعي للغالف والكوالج في بداية كل فصل. نود أيًضا أن نشكر جلنار   خباز على 

التصميم الجرافيكي للكتاب وتنسيقه.

بهم  الخاص  التمويل  وبرنامج   IfA دعم  دون  من  ليتحقق  الكتاب  هذا  يكن  لم 
»zivik«، وتمويل وزارة الخارجية الفيدرالية األلمانية، التي دعمت فكرة هذا الكتاب 

.19-Covid في عام من اإلغالق العالمي بسبب جائحة

ا األرض الواقعة بين النهرين - واحدة من أولى  كانت بالد ما بين النهرين - حرفيًّ
ا إلى موقعها الفريد بين نهرين. نأمل أن  الحضارات في العالم، ويرجع ذلك جزئيًّ
يساهم هذا الكتاب في زيادة الوعي وتطوير طرق جديدة لحماية هذه األنهار. نرجو 
وأن  الكتاب،  هذا  قراءة  خالل  من  الجديدة  الجوانب  من  العديد  تتعلموا  أن  لكم 
تُلهمكم مواّده لتحقيق مشاريع مستقبلية من أجل حماية األنهار والمستنقعات 

في أرض بالد الرافدين.

د. بيرغيت الوباخ مؤسسة ومديرة منظمة البرلمان،
 وأليشا مولتر مديرة مشروع »تنظيف دجلة - حوار من أجل سالم مستدام في بالد ما بين النهرين«
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المياه والعالقات الدولية 
في حوضي

دجلة والفرات:

كيف نتجّنب صراًعا 
محتوًما؟

د. سامح و. المقدادي



Iماء الحياة

1. المقدمة
إن نهري دجلة والفرات، بوصفهما المنظومة المائیة األطول يف غرب 
آســيا، حيــث يمتــدان علــی طــول 2800 كلــم و1850 كلــم علــى التــوايل، 
ابتــداًء مــن تركيــا ومــروًرا عبــر العــراق وســوريا ليلتقيــا يف النهايــة يف 
القرنــة )جنــوب العــراق(، فيشــكالن مًعــا نهــر شــط العــرب ثــم يف نهايــة 
المطــاف يصّبــان يف الخليــج. رحلــة جريــان النهريــن آلالف الســنين قــد 
جعلــت مــن بــالد مــا بيــن النهريــن )میزوبوتامیــا( مهــًدا للحضــارة. أْثــَرت 
هــذه الحضــارة العالــم باالبتــكارات والعلــوم والثقافــة والفــن. يف عــام 
1986، وحينهــا كنــت أبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات، شــاهدت فيضــان 
نهــر دجلــة يف بغــداد، النهــر الــذي قســم المدينــة العریقــة والعاصمــة 
بيتــي  كان  الرصافــة؛  وقضــاء  الكــرخ  قضــاء  قســمين،  إىل  العراقيــة 
علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن ضفــة النهــر. وكانــت مديريــة الدفــاع المــدين 
قــد دعــت إىل القيــام بحملــة طارئــة؛ فضــول الطفــل دفعنــي وجيــراين 
للطلــب مــن فريــق العمــل يف الموقــع الســماح لنــا بالتطــوع. طلــب 
علــى  المهنييــن  الموظفيــن  مســاعدة  العملیــات  قيــادة  رئيــس  منــا 
كيــاس الرمــل بالقــرب مــن ضفــة النهــر لمنــع تســلل الميــاه إىل  نقــل أ
الطريــق الرئيســي. هــذه التقنيــة البســيطة والمجديــة لفتــت انتباهــي؛ 
فقــد حلــت األكيــاس بمثابــة حاجــز لتحويــل تدفــق الميــاه. وعلــى الرغــم 
مــن أن تلــك األکیــاس لــم تكــن ُمحکَمــة اإلغــالق تماًمــا، إال أنهــا كانــت 
فعالــة يف الحفــاظ علــى الوضــع. ويف نهايــة األمــر، تمــت الســيطرة علــى 
ا مــع نهــر دجلــة.  الفيضــان. شــكّل هــذا الحــدث عالقتــي المبكــرة جــدًّ
ومنــذ ذلــك الحيــن، كنــت أالحــظ منســوب الميــاه وتراجعــه المؤســف 
مــع مــرور الوقــت. تعلمــت العديــد مــن الــدروس مــن تلــك التجربــة. 
كتشــفت غضــب النهــر الــذي يصعــب وصفــه، وقــوة الطبيعــة التــي  ا
يتوّجــُب مواجهتهــا أحيانًــا، وحجــم المــوارد المطلوبــة لتلــك المواجهــة. 
وأدركــت أيًضــا مــدى أهميــة التعــاون والتنظيــم يف المســاعدة علــى 
تقليــل المخاطــر الُمحدقــة وإدارتهــا. أخيــًرا وليــس آخــًرا، فقــد فهمــت 
مــدى أهميــة عامــل القيــادة مــن خــالل مراقبــة رئيــس قيــادة العملیــات 
الــذي کان يعمــل بال کلل يف الميــدان جنًبــا إىل جنــب مــع موظفيــه 

وزمالئــه.

د. سامح و. المقدادي
والسياســة  الميــاه  مــوارد  إدارة  مجــال  يف  خبيــر 
علــى  حاصــل  الميــاه،  نزاعــات  وحــل  المائيــة 
 TU درجــة الدكتــوراه يف علــوم الميــاه مــن جامعــة
Bergakademie Freiberg. هــو مؤســس شــركة

والمتخصصــة  ألمانيــا   -  Green Charter GC
والتدريــب  والبحــوث  االستشــارات  تقديــم  يف 
مــن  العديــد  قــاد  والبيئــة.  الميــاه  لقطاعــي 
األوســط،  والشــرق  أوروبــا  يف  الدوليــة  المشــاريع 
يمكــن  الميــاه  أن  راســًخا  اعتقــاًدا  يعتقــد  وهــو 
أن تكــون مصــدًرا للتعــاون والســالم بــداًل مــن أن 

والصــراع. للتناحــر  ســبًبا  تكــون 
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وبمختلــف  حياتنــا  علــى  هائــل  تأثيــر  للميــاه 
مــن  األهميــة  هــذه  تكتســب  هــي  المســتويات. 
للحيــاة.  أساســي  كمصــدر  إليهــا  الملحــة  الحاجــة 
فمعــّدل قــدرة اإلنســان للبقــاء علــی قیــد الحیــاة مــن 
دون مــاء هــو 3 أيــام فقــط، وقــد انبثقــت الحضــاراُت 
المــوارد  توافــر  علــى  بنــاًء  للــزوال  وآلــت  جميعهــا 
علــى  روحيــة  قــوة  الميــاه  تكتســب  كمــا  المائيــة. 
مختلــف األصعــدة للطقــوس والممارســات. المــاء 
عنصــر فريــد مــن نوعــه يتواجــد علــى شــكل هيئــات 
متعــددة، وهــو غالًبــا مــا يتوفــر يف الهیئــة الســائلة، 
ليتحــول إىل الهیئــة الغازيــة عندمــا یصــل إلــی حــد 
االنجمــاد.  لیكــون صلًبــا يف حالــة  الغلیــان ویتغیــر 
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 

الحيــاة خــالل فصــل الشــتاء ]1[.

أحــُد المصــادر الرئيســية لقــوة المیــاه هــو كيفيــة 
تفاعــل هــذا العنصــر المتعــدد الوظائــف يف حياتنــا 
اليوميــة مــن خــالل التأثيــر علــى قطاعــات مختلفــة. 
الميــاه هــي مصــدر قلــق رئيســي لــإدارة والتوّســع 
الكــوارث  جميــع  مــن   ٪90 إن  حيــث  العمــراين، 
الطلــب  وســيزداد   .]2[ بالميــاه  ترتبــط  الطبيعيــة 
ــا  علــى الميــاه بشــكل كبيــر ليصــل إىل 50 ٪ تقريًب
لتغطيــة اإلنتــاج العالمــي مــن األغذيــة ]3[. أعلنــت 
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  )منظمــة  اليونســكو 
والعلــم والثقافــة - )UNESCO( أنــه وبحلــول عــام 
ــْي ســكان العالــم  2025، ســيكون لــدى حــوايل ثلَث
إمكانيــة محــدودة للحصــول علــى الميــاه العذبــة 
]4[. تــم فقــدان حــوايل 50٪ مــن األراضــي الرطبــة 
تشــير  عــام 2030،  المنصــرم؛ وبحلــول  القــرن  يف 
شــخص  مليــون   700 إىل   24 أن  إىل  التقديــرات 
نــدرة الميــاه وتأثيــر  ســيصبحون نازحیــن بســبب 
التغيــر المناخــي ]5[. مــن الناحيــة األخــرى، يمــوت 
ا بســبب ســوء النظام  ما ال يقل عن 50 طفاًل يوميًّ

الصحــي وميــاه الشــرب غيــر اآلمنــة ]6[.

نهر دجلة بعدسة طيبة سعود، بغداد 2015
يا دجلَة الخيرِ يا أمَّ البســـــــــــاتيِن حّييُت سفَحِك عن بُعــــٍد فحيـِّيني    

حّييُت ســــفحِك ظمآنا ألــــــوُذ بــــــــــه  لـــــوَذ الحمائِم بين الماء والطين   
  مطلع قصيدة »دجلة الخير« للشاعر العرايق محمد مهدي الجواهري
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2. واقع الموارد المائية 
في العراق

تغيــر  حيــث  األوىل،  العالميــة  للحــرب  كنتيجــة 

جديــًدا  نظاًمــا  لينتــج  الجيوسياســي  الواقــع 

وبحــدود جديــدة، أصبــح العــراق دولــة َمَصــّب لنهــر 

دجلــة والَمَصــّب النهــايئ لنهــر الفــرات. وقــد بــرزت 

النهريــن. لــكال  منبــع  كدولــة  تركيــا 

غّيــر هــذا الحــدث العميــق شــكل المنطقــة وألقــى 

بتداعياتــه علــى مصيــر تحديــد الحصــص المائيــة 

والعالقــات الدوليــة، إذ ظهــرت آفــاق جديــدة لــكل 

دولــة مــن الــدول المتشــاطئة حيــث إن كل شــريك 

مــن الشــركاء الثالثــة لــه خططــه اإلنمائيــة الوطنيــة 

الخاصــة بــه والتــي قــد تتعــارض مــع اآلخريــن.

تتواجــد حــوايل 98٪ مــن مــوارد الميــاه الســطحية 

األهــوار.  ومناطــق  والبحيــرات  األنهــار  يف  للعــراق 

كثــر مــن 70٪ مــن  أ الزراعــي  القطــاع  ويســتهلك 

األقــل  علــى   ٪15 حــوايل  ويفقــد  المــوارد،  تلــك 

المیــاه  وخزانــات  البحيــرات  مــن  التبخــر  جــراء 

واألنهــار ومناطــق األهــوار. كمــا يحتــاج العــراق إىل 

حــوايل 13٪ مــن المــوارد المائيــة الســتخدامها يف 

شــط  نهــر  تزويــد  مثــل  البيئيــة،  االســتدامة  إطــار 

أ( خالل اإلمبراطورية العثمانية.  

ب( الحدود السياسية بعد 
الحرب العالمية األوىل.
تم إعداد الخرائط من قبل

 د. أرسالن أحمد عثمان
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لدفــع ميــاه  الميــاه  العــرب بحصــص كافيــة مــن 
باإلضافــة  الــوراء  إىل  الملحــي  واللســان  البحــر 
يف  الميــاه  مــن  كافيــة  بنســب  األهــوار  تزويــد  إىل 
ســبیل الحفــاظ علــى اســتدامتها. فقــط 8٪ منهــا 
يســتخدم يف قطــاع البلديّــات والصناعــة ]7[. لكــن 
النمــو الســكاين يف العــراق هــو تحــد آخــر يتطلــب 
أن  وبمــا   ،٪2.3 ا،  نســبيًّ مرتفًعــا  کونــه  المواجهــة 
كثــر مــن 65٪ هــم يف ســن الشــباب ]8[، يتوقــع  أ
أن الطلــب علــى الميــاه ســوف يــزداد وبشــكل كبيــر 
ــا:  ــا وجوهريًّ يف المســتقبل. يثيــر ذلــك ســؤااًل جدليًّ
الميــاه  مــوارد  معظــم  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
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 

تقنيــات  قــد تمــت مــن خــالل اســتخدام  أجريــت 

وتكنولوجيــا معظمهــا قديمــة وغيــر فاعلــة. وذلــك 

هــو أحــد التحديــات المطروحــة.

3. التحديات
التحديــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة يف العــراق 

هائلــة، وتتلخَّــص بثالثــة قطاعــات رئيســية هــي:

 1( التحديــات الداخليــة التــي تتمثــل يف الكفــاءة 

تعكــس  التــي  الخارجيــة  التحديــات   )2 اإلداريــة، 

ــر المناخــي، و3( السياســة المائيــة، إذ  تأثيــر التغيُّ

ســيتم تنــاول أهــم خمســة تحديــات لــكل قطــاع 

وعلــى النحــو التــايل:

ا تحديات المياه عالميًّ
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1,3. التحديات الداخلية: 
الكفاءة اإلدارية

 - أمنيــة«  مجــرد  هــو  خطــة  دون  مــن  »الهــدف 
كزوبيــري. إ ســانت  دو  أنطــوان 

علــى الرغــم مــن أن العــراق حــاول جاهــًدا تطويــر 
العاميــن  خــالل  المائيــة  المــوارد  إلدارة  قدراتــه 
الماضييــن، إال أن البلــد ال یــزال يف حاجــة ملحــة إىل 
تعزيــز نظــام اإلدارة المتكامــل. التحديــات الخمســة 

األولــی يف هــذا الســياق هــي:

الزراعــة: يعــود ســبب خســائر الميــاه يف هــذا . 1
فعالــة  غيــر  توزيــع  أنظمــة  تبنــي  إىل  القطــاع 
حــوايل  ُتهــَدر  حيــث  الميــاه،  تســرب  وإىل 
طــرق  بســبب  الزراعيــة  الميــاه  مــن   ٪60
يســتخدمها  والتــي  المتبعــة  التقليديــة  الــري 
الفالحــون المحليــون ]9[. إن تقنيــات الزراعــة 
الفعاليــة.  تــدين مســتوى  تــؤدي إىل  القديمــة 
هنــاك حاجــة ماســة إىل تطويــر أســاليب الــري 
الحديثــة.  التقنيــات  االســتثمار يف  خــالل  مــن 
يف ســبعينيات القــرن المنصــرم، كانــت القــوى 

الســكان  مــن   ٪31 تمثــل  الزراعيــة  العاملــة 
هــذه  انخفضــت  وقــد  ـا.  اقتصاديًـّ الفاعليــن 
النســبة بشــكل ملحــوظ إىل 8٪ يف عــام 2004 
وتطويــر  الزراعيــة  المكننــة  لظهــور  نتیجــة 
المناطــق  يف  الصحيــة  والخدمــات  التعليــم 
التــي تحفــز  العمــل  الحضريــة وزيــادة فــرص 

]10[ المــدن  إىل  الريــف  مــن  النــزوح  علــى 

يعــاين . 2 علیهــا:  والطلــب  الميــاه  إمــدادات 
التحتيــة  البنيــة  حــاد يف  مــن ضعــف  العــراق 
المتقادمــة خاصــة يف شــبكة إمــدادات الميــاه، 
مــن  الميــاه  أنابيــب  معظــم  تعــاين  حيــث 
التســريب وتتعــرض إلــی مــا ال يقــل عــن ٪40 
مــن فقــدان تلــك الميــاه ]11[. ســتزداد الفجــوة 
مــن 50٪ يف  بأكثــر  والطلــب  اإلمــدادات  بيــن 
المناخــي  ــر  التغيُّ ويعتبــر   .]12[  2030 عــام 
انخفــاض  إىل  باإلضافــة  الســكاين  والنمــو 
أعبــاًء  الســطحية  للميــاه  المائيــة  الحصــص 

العــراق. ســيواجهها  ثقيلــًة 

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

نهر دجلة، بغداد - الجادرية بالقرب من جامعة بغداد
كتوبر 2020 بعدسة أيمن قدوري، 18 تشرین األول/أ
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وقوانيــن وطنيــة زاخــرة بالمعلومــات لتنظيــم 
مــوارد البــالد المائیــة، إال أن القطــاع الحكومــي 
التنفيــذ  ضعــف  بســبب  متعثــًرا  يــزال  ال 
والممارســات غيــر الصحيحــة؛ يشــترك عــدد 
يف  والســلطات  المســاهمين  مــن  ا  جــدًّ كبيــر 
إذ  المائيــة،  المــوارد  تخــص  التــي  القــرارات 
اتحادیــة  ســلطة   59 األقــل  علــى  تتداخــل 
وغيــر حكوميــة يف شــأن القــرار الــذي يخــص 
إدارة المــوارد المائيــة، وهــو علــى األرجــح أحــد 
التنميــة. مــن  نــوع  أي  تعيــق  التــي  التحديــات 

المائيــة . 4 المــوارد  مســتقبل  يعتمــد  التوعيــة: 
فملــف  العــام.  الوعــي  علــى  كبيــر  بشــكل 
ليســت  هــي  تضامنيــة؛  قضيــة  هــو  المیــاه 
االتحاديــة  أو  المحليــة  الحكومــات  مســؤولية 
فحســب، بــل يجــب إدمــاج جميــع القطاعــات 
إلیجــاد حــل ألوجــه القصــور. وعلــى الرغــم مــن 
المائيــة  التوعيــة  القلیــل مــن حمــالت  العــدد 
التــي أجرتهــا وزارتــا المــوارد المائيــة والزراعــة 
وعــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدين، إال أن 
الحكومة ما زالت ال تويل هذا الملف االهتمام 
الــكايف مــن خــالل طــرح برنامــج حكومــي عــام 
علــى  والفالحيــن  النــاس،  يســاعد  وشــامل 
وجــه الخصــوص، بالتعــرف علــى أهميــة المــاء 
كعنصــر يتعاملــون معــه بشــكل يومــي. کمــا 
للنهــوض  اإلعــالم  وســائل  تحفيــز  يجــب  إنــه 

بدورهــا الحيــوي يف هــذا الصــدد.

لالنخفــاض . 5 نتيجــة  الميــاه:  نوعیــة  تــردي 
الكبيــر الحاصــل يف الحصــة المائيــة لــكل مــن 
كيــز  ترا ازدادت  فقــد  والفــرات،  دجلــة  نهــري 
ارتفعــت  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل  الملوثــات 
معــدالت الملوحــة قرابــة الثــالث مــرات خــالل 
العقــد الماضــي، مــن 457 جــزء مــن المليــون 

.]13[ المليــون  مــن  جــزء   1200 إىل 

 

 2,3. التحديات الخارجية:
التغيُّر المناخي

التغّيــر  ُيعتبــر  الخارجــي،  التحــدي  حيــث  مــن 

تهــدد  التــي  الرئيســية  العوامــل  أحــد  المناخــي 

األمــن المــايئ للبــالد. علــى الصعيــد العالمــي، يعــد 

مــن  األوىل  الخمســة  البلــدان  بيــن  مــن  العــراق 

الــذي  األمــر  المناخــي،  للتغّييــر  التعــرض  حيــث 

واألغذیــة  الميــاه  وفــرة  يف  انخفــاض  إىل  يــؤدي 

]14[. وكمــا قــال الكاتــب والفيلســوف الفرنســي 

فولتيــر »البشــر يجادلــون، والطبيعــة تفعــل«، فإنــه 

ــر المناخــي بســبب  مــن الصعــب إدارة تأثيــر التغّي

كثــرة العوامــل المترابطــة يف معالجــة هذا التحدي. 

للمخاطــر،  الســلیم  التقييــم  فــإن  ذلــك،  ومــع 

قــد يجعلنــا علــى األقــل متأهبیــن وبشــكل جيــد 

للتهديــدات المحتملــة. إن أهــم خمســة تحديــات 

يف هــذا المضمــار هــي:

درجــات . 1 معــدالت  تتزايــد  الحــرارة:  درجــات 

وهــو  عقــد،  لــكل  مــرة   1.5 حــوايل  الحــرارة 

وبالتــايل  ]13[؛  العالمــي  المعــدل  مــن  كثــر  أ

فــإن شــدة موجــات الحــر تؤثــر علــى الســكان 

ســلبیة. بصــورة  والمحاصيــل 

شـبه . 2 العـراق  يف  المنـاخ  األمطـار:  تسـاقط 

لألمطـار  تسـاقط  مـع  جـاف  وشـبه  اسـتوايئ 

عادة يف فصل الشـتاء، يبدأ من کانون األول/

ديسـمبر وحتـى شـباط/فبراير، وإن متوسـط   

السـاقط المطري يبلغ حوايل 200 ملم/سـنة. 

األمطـار  تسـاقط  متوسـط    فـإن  ذلـك،  ومـع 

يتـراوح مـا بيـن 1200 ملم/سـنة يف الشـمال 

إىل أقـل مـن 100 ملم/سـنة يف الجنـوب. وإن 

درجـات الحـرارة لفصـل الصيـف تعـد مرتفعـة 

ر مـن 43  ا، مـع بلـوغ الـذروة اليوميـة ألكثـ جـدًّ

وآب/ تموز/يوليـو  شـهري  يف  مئويـة  درجـة 

أغسـطس.
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ميــاه . 3 منســوب  ازداد  البحــر:  ميــاه  منســوب 
 ،]15[ ملــم   3.1 إىل  ملــم   1.8 مــن  البحــر 
التأثيــر علــى نهــر شــط العــرب  ممــا أدى إىل 
الــذي هــو أصــاًل يعــاين مــن قلــة كميــة الميــاه 
اللســان  لمنــع  الكافيــة  وغيــر  إليــه  المتدفقــة 

النهــر. داخــل  إىل  التغلغــل  مــن  المحلــي 

التصّحــر: تســبب التغّيــر المناخــي واالنخفاض . 4
والفــرات  دجلــة  نهــري  مســتويات  يف  الكبيــر 
يف تغّيــر ديموغــرايف بســبب التصّحــر والــذي 
تراوحــت مديــات تأثيــره مــا بيــن ٪39 - ٪54 
أجبــرت   .]16[ العراقيــة  األراضــي  علــى 
العواصــف الرمليــة المتكــررة الفالحیــن علــى 
مزارعهــم. وتــرك  المــدن  إىل  القــرى  مــن  النــزوح 

النظــام البيئــي: لقــد تأثــر التنــوع البيولوجــي . 5
المباشــر  التهديــد  بســبب  جســیمة  بصــورة 
إن  حيــث  والنباتــات،  الحیــة  للكائنــات 
غيــر  والحصــاد  الصيــد  مثــل  ممارســات 
ْیــن یدّمــران النظــام البيئــي ]17[. أحــد  القانونِيَّ
األمثلــة الواضحــة هــو تجفيــف األهــوار خــالل 
للنفــط  المكثــف  والتنقیــب  التســعينيات 

.]18[ الخــام 

3,3. السياسة المائية
سياســات  أو  المائيــة  السياســة  إن  العمــوم،  يف 
الميــاه كمصطلــح يــدل علــى مــدى تأثــر المــوارد 
المائیــة يف العامــل السياســي. السياســة المائيــة 
أيًضــا تبــرز الميــاه كأداة لفــرض أجنــدات سياســية 
أجنبيــة كانــت أم محليــة. وُتعتبــر سياســات الميــاه 
الداخلــي  التحــدي  حديــن؛  ذي  ســيف  بمثابــة 
يعــاين   ،1920 عــام  فمنــذ  الخارجــي.  والتحــدي 
السياســي  التأثیــر  مــن  والفــرات  دجلــة  حوضــي 
المائيــة. أهــم خمســة تحديــات يف  المــوارد  علــى 

هــذا المجــال هــي:

علــى . 1 الميــاه:  تصريــف  أحــواض  تقاُســم 
الصعيــد العالمــي، هنــاك حــوايل 400 منطقــة 
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احتماليــة  طیاتهــا  يف  یکمــن  للحــدود  عابــرة 
نشــوب النزاعــات ]19[. ُيعتبــر حوضــي دجلــة 
والفــرات إحــدی المناطــق الســاخنة لهــذا النــوع 
قــرار  فبعــد   .]20[ المحتمــل  الصــراع  مــن 
األمــم المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة ]21[، 
أصبحــت مســألة تحديــد النهــر مســألة حرجــة 
ــا )حيــث يتــم  وحساســة: هــل يعتبــر نهــًرا دوليًّ
التعامــل معــه بموجــب قــرار األمــم المتحــدة( 
ــا؟ ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه  أو مجــًرا مائيًّ
التحديــات تركــز علــى المیــاه الســطحیة حيــث 
قــد  مؤجــاًل  صراًعــا  الجوفيــة  الميــاه  تعتبــر 

البعيــد. للمــدى  المنطقــة  يواجــه 

االتفاقيــات . 2 معظــم  السياســية:  االتفاقیــات 
ملــف  حــول  أبرمــت  التــي  والمعاهــدات 
لنهــري  المتشــاطئة  الــدول  بیــن  مــا  الميــاه 
دجلــة والفــرات كانــت عرضــة للتغييــر الســريع 
وغیــاب  السیاســي  االســتقرار  عــدم  بســبب 
المتبادلــة. المصالــح  علــى  تبنــى  اتفاقيــات 

الحوكمــة: هنــاك بعــض أوجــه القصــور ضمــن . 3
المائيــة.  للمجــاري  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة 
السياســات  تنفيــذ  يتــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
إىل  البــالد  تفتقــر  إذ  ســيئ،  بشــكل  المحليــة 
باتــت  التــي  األنظمــة  لتعزيــز  شــاملة  خطــة 
لضمــان  التنفیــذ  عملیــات  وفــرض  قدیمــة 

منهجيــة. حوكمــة 

وجــود . 4 عــدم  حالــة  إن  المحتملــة:  الخالفــات 
التوتــر  حالــة  تبقــي  اســتراتيجية  اتفاقيــات 
الميــاه. وبوجــود منظومــات سياســية  بشــأن 
يكــون  مــا  غالًبــا  القــوى  ميــزان  فــإن  هشــة، 
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 غالًبــا مــا تتســبب 

يف زيــادة مخاطــر نشــوب الصــراع.

رؤيــة . 5 المنطقــة  لــدى  ليــس  الرؤيــة:  غیــاب 

المتعمــق  التقييــم  حيــث  مــن  اســتراتيجية 

دولــة  کل  تقــوم  حيــث  والفــرص،  للتحديــات 

بالتركیــز فقــط علــى الصعیــد الوطنــي الخــاص 

کمــا  األشــمل.  الصــورة  بذلــك  لتهمــل  بهــا، 

يحتــاج  المحلــي،  الصعيــد  علــى  العــراق،  إن 

لتأميــن  صارمــة  اســتراتيجية  خطــة  بنــاء  إىل 

المــوارد المائیــة وإعطــاء األولويــة لهــذا العنصــر 

القّيــم.

 4. خلفية السياسة
 المائية في حوضي

دجلة والفرات 
يمكــن اســتخدام الميــاه كســالح يف ثالثــة أشــكال: 

والتــي  منهــا  هائلــة  كميــات  إطــالق  خــالل  مــن 

ستتســبب بفيضانــات، بينمــا القليــل منهــا يــؤدي 

يســبب  تــرّدي جودتهــا  إن  كمــا  الميــاه،  ُشــّح  إىل 

التلــوث. شــهدت بــالد مــا بيــن النهريــن القديمــة 

نشــوب وتســوية أول صــراع علــى الميــاه، حيــث 

الســنين  آالف  منــذ  الســومرية  المــدن  تقاتلــت 

النبثــاق  حيــوي  كعنصــر  المائيــة  المــوارد  علــى 

أن  القديمــة  النصــوص  تثبــت  الحضــارات.  مهــد 

للصراعــات المائيــة وحلولهــا جــذور عميقة مرتبطة 

بالعديــد مــن األمــور مثــل طبيعــة البشــر وتضــارب 

نحــو  وعلــی  الخارجيــة.  والسياســات  المصالــح 

مماثــل، ضمــن الحــدود السياســية الحاليــة التــي 

والتــي  األوىل  العالميــة  الحــرب  بعــد  رســمها  تــم 

يمكــن  الحــايل،  الدوليــة  العالقــات  بلــورت شــكل 

الخاصــة  واألحــداث  الميــاه  علــى  الصــراع  اعتبــار 

وأعــراض  تداعيــات  بمثابــة  المیــاه  يف سیاســات 

جانبيــة للنظــام الجديــد يف المنطقــة. فمــن الناحیــة 

الطبيعيــة، إن األنهــار ال تحتــرم الحــدود السياســية 

وإنمــا تتبــع قاعدتیــن بســيطتین، قاعــدة الجاذبيــة 

واختــالف الضغــوط. وتثبــت العديــد مــن األحــداث 
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كأداة  بالفعــل  اســتخدامها  تــم  قــد  الميــاه  أن 

سياســية لفــرض أجنــدات محليــة أو إقليميــة يف 

والفــرات. دجلــة  حوضــي 

يعــود تاريــخ أول اتفاقيــة بيــن العــراق وتركيــا إىل 

عــام 1926، تلتهــا معاهــدة صداقــة يف عــام 1946. 

 ،)1993-1962( عقــود  ثالثــة  وبعــد  ذلــك،  ومــع 

بيــن  مــا  تفــاوض  جولــة   45 حــوايل  إجــراء  تــم 

والتــي  وتركيــا(  وســوريا  )العــراق  الثــالث  الــدول 

ملموســة  اتفاقیــة  إلــی  الوصــول  دون  انتهــت 

عــام  يف  حدثــا:  فقــط  بــارزان  صراعــان  بينهــا؛ 

1974 بيــن ســوريا والعــراق، ويف عــام 1990 بيــن 

ســوريا وتركيــا. بعــد االنتهــاء مــن مشــروع غــاب - 

مــن  لــكل  التفــاوض  وقــوة  طــرق  تغيــرت   ،GAP

إعــداد  وجــب  وعلیــه،  والمصــب؛  المنبــع  بلــدان 

اســتراتيجية جديــدة لضمــان الســالم والتوصــل إىل 

مشــتركة. اتفاقيــات 

العمــال  حــزب  كان  عقــود،  أربعــة  مــدى  علــى 

 ]PKK-الكردســتاين ]پارتــی کريکارانــی کوردســتان

يف صــراع مــع الحكومــة التركيــة للحصــول علــى 

االســتقالل والحكــم الــذايت الكــردي. كانت المنطقة 

غيــر المســتقرة هدًفــا مناســًبا للحكومــة التركيــة 

والمتعــدد  االســتراتيجي   GAP مشــروع  إلنشــاء 

األبعــاد الــذي يغطــي 10 ٪ مــن األراضــي التركيــة. 

وقــد أدركــت اإلدارة التركيــة األهميــة الوطنيــة لهــذه 

المنطقــة مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة )حيــث 

وهنالــك  األدنــی  هــو  اإلجمــايل  المحلــي  الناتــج 

حاجــة ملحــة إىل التنميــة( ومــن الناحيــة السياســية 

كثــر مــن 95٪ مــن الناخبيــن المســجلين صّوتــوا  )أ

لحــزب واحــد، أو لمرشــح مســتقل( ]22[. تتمثــل 

األهــداف القصــوى يف إدارة مخاطــر األمــن القومــي 

للمنطقــة  الشــاملة  التنميــة  مــع  يتماشــى  بمــا 

 ،GAP التــي تعــد غيــر مســتقرة. ونتيجــة لمشــروع

انخفضــت حصــص الميــاه يف كل مــن نهــري دجلــة 

والفــرات بشــكل حــاد، واندلــع التوتــر بيــن الــدول 

المتشــاطئة. لذلــك، ســاندت ســوريا حــزب العمــال 

الكردســتاين وقدمــت لــه الدعــم اللوجســتي إلجبــار 

تركيــا علــى التوقيــع علــى بروتوكــول عــام 1987. 

عندهــا، وافقــت تركيــا علــى تزويــد ســوريا بحصص 

أمنــي  بروتوكــول  توقيــع  تالهــا  كافيــة،  مائيــة 

الصراعــات  مــن  عقــدان  وانتهــى   .1992 عــام  يف 

اتفاقيــة أضنــة يف عــام  بتوقيــع  المائيــة واألمنيــة 

1998. أدت هــذه االتفاقيــة إىل تعــاون اســتراتيجي 

بيــن البلديــن يف مختلــف المجــاالت، يف مقدمتهــا 

مناســیب الميــاه. تعكــس الفتــرة مــا بيــن 1998-

2011 عالقــات مثاليــة بيــن البلديــن، وبالتــايل تعــد 

تلــك الفتــرة واعــدة وتاريخيــة للعالقــات الدوليــة 

المائيــة  المــوارد  أثبتــت  وتركيــا.  ســوريا  بيــن 

هــذا  مثــل  لبنــاء  حافــًزا  تكــون  أن  علــى  القــدرة 

آذار/مــارس  المشــتركة. يف  النــوع مــن المصالــح 

2011، أُدِخلــت العالقــات بيــن البلديــن يف صفحــة 

جدیــدة مــن الخــالف، إذ دعمــت تركيــا االنتفاضــة 

تأســيس  يف  ا  أساســيًّ دوًرا  ولعبــت  ســوريا  يف 

الجيــش الســوري الحــر؛ حاولــت ســوريا مــرة أخــرى 

اســتخدام ورقــة حــزب العمــال الكردســتاين ضــد 

اتفاقيــة  انهيــار  إىل  النهايــة  يف  أدى  ممــا  تركيــا، 

أضنــة، وبالتــايل العــودة إىل لعبــة ال غالــب فیهــا.

لعدد من األســباب، كان التوتر بين العراق وتركيا 

أقــل بقليــل، كونهمــا يشــتركان يف نهريــن، خالًفــا 

للنمــوذج التركي-الســوري، حيــث تعتمــد ســوريا 

بالكامــل علــى نهــر الفــرات. كمــا إن العالقــات بيــن 

العــراق وتركیــا تــم توطیدهــا على نحــو وثيــق مــن 

حــريب  لكــّن  الممتــاز.  االقتصــادي  التبــادل  خــالل 

تحديــات  مواجهــة  مــن  العــراق  منعتــا  الخليــج 

مــوارد الميــاه المســتقبلية، واســتمر التركيــز علــى 

النزاعــات المحليــة، وكانــت األهــوار إحــدى األمثلــة 

كأداة  الميــاه  اســتخدام  كيفيــة  علــى  الســيئة 

أجنــدات  ولخدمــة  القومــي  األمــن  ذريعــة  تحــت 

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

األهــوار  مــن   ٪3 ســوى  يتبــق  لــم  إذ  البيئيــة، 

الوســطى، و14.5٪ مــن منطقــة هــور الَحّمــار ]23[؛ 

وقــد تــم إحيــاء األهــوار بعــد عــام 2003 لمعالجــة 

التدهــور. مــع ذلــك، ال تــزال األهــوار تواجــه بعــض 

التحديــات، خاصــة بعــد انخفــاض حصــص الميــاه 

يف نهــري دجلــة والفــرات. علــى الرغــم مــن الجهــود 

األهــوار  لتســجيل  وجــه  کمــل  أ علــی  المبذولــة 

العــراق  يقــم  لــم   ،2016 عــام  يف  عالمــي  كتــراث 

بتحســين قطــاع المــوارد المائيــة بشــكل ملحــوظ 

لجملــة مــن األســباب: عــدم االســتقرار السياســي 

والفســاد  الهــش  واألمــن  ینتهــي  ال  یــکاد  الــذي 

وقــد  المعالــم.  واضحــة  وطنيــة  لخطــة  واالفتقــار 

فداحــة  مــن  لداعــش  المظلمــة  الصفحــة  زادت 

برمتهــا  والمنطقــة  العــراق  كان  حيــث  الدمــار، 

تحــت تهديــد كبيــر مــن قبــل جماعــات متطرفــة. 

يف  جديــدة  لحقبــة  داعــش  تنظيــم  أســس  وقــد 

إذ  للتهديــد،  ومصــدر  كســالح  الميــاه  اســتخدام 

مكّنهــم االســتیالء علــی الســدود مــن تهديــد المــدن 

بنســف  قامــوا  مــا  إذا  الفيضانــات  يف  بالتســبب 

الســد، ويف الوقــت ذاتــه، قامــوا باســتخدام الســد 

كمــأوى آمــن لهــم حيــث تتجّنــب القــوات األمنيــة 

ضربــه أو اإلضــرار بــه. بيــن عامــي 2014 و2015، 

ســيطر داعــش علــى ســّدي الموصــل والرمــادي 

العــراق وســد تشــرين يف ســوريا. اســتخدموا  يف 

الســدود كمــأوى آمــن وســالح يمكــن اســتخدامه 

ضــد أي هجــوم محتمــل.

نهر الفرات، ناظم الجزيرة
بعدسة محمد صعب 26 نیسان/أبريل 2020
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Iماء الحياة

5. لماذا ال تتوصل 
المنطقة إلى اتفاقية؟

والفــرات  دجلــة  حــوض  الميــاه يف  علــى  الصــراع 

يمتــد لتاريــخ طويــل. علــى مــدى قــرن مــن الزمــن، 

وتركيــا  )العــراق  المتشــاطئة  البلــدان  فشــلت 

اســتراتيجية  اتفاقيــة  إىل  التوصــل  يف  وســوريا( 

أســباب  عــدة  هنــاك  المائيــة.  الحصــص  بشــأن 

منهــا: بعــض  يلــي  وفيمــا  لذلــك، 

• أوجــه القصــور الموجــودة يف القوانيــن الدوليــة، 	

للمــوارد  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  حيــث 

لعــام  الدوليــة  المائيــة  والمجــاري  الطبيعيــة 

نفســه  الحاضــر  للماضــي وزن  1997 تعطــي 

 .]24[

• عــدم وجــود اتفاقيــة لتعريــف واضــح لنهــري 	

)كمــا  دولّييــن  كنهَريــن  إمــا  والفــرات،  دجلــة 

يدعــي العــراق وســوريا( أو كمجريَيــن مائّييــن 

عابَريــن للحــدود )كمــا تدعــي تركيــا(. 

• كحــوض 	 النهریــن  مــع  التعامــل  يجــب  هــل 

واحــد )كمــا تريــد تركيــا وســوريا( أم كحوَضيــن 

العــراق(؟  بــه  منفصَليــن )كمــا يطالــب 

• اعتمــاد صيــغ مختلفــة لتخصيــص الميــاه، إذ 	

الميــاه  بتقاســم  یؤِمنــان  العــراق وســوريا  إن 

مناصفــًة 1:1، بينمــا اقترحــت تركيــا مشــروع 

ــص فيــه الميــاه  المراحــل الثــالث الــذي تخصَّ

بنــاًء علــى احتياجــات البــالد.

• الــرؤی المختلفــة علــى مســتوى المفاوضــات، 	

حيــث تشــدد تركيــا علــى الســيادة بينمــا يثيــر 

العــراق حقــه يف اإلرث التاريخــي لبــالد مــا بيــن 

النهريــن وتعــرِب ســوريا عــن مخــاوف تتعلــق 

باألمــن الغــذايئ.

• ال 	 للمنطقــة،  الهشــة  السياســية  للبيئــة  نظــًرا 

ســيما يف العــراق وســوريا، نــادًرا مــا اجتمعــت 

طاولــة  علــى  الثالثــة  المتشــاطئة  البلــدان 

الوســاطة  عامــل  غیــاب  إىل  إضافــة  واحــدة، 

 . بينهــا

• علــى 	 بنــاًء  تتــم  المبرمــة  االتفاقيــات  معظــم 

يف  النظــر  دون  ملحــة  سياســية  متطلبــات 

مســتدامة. اتفاقيــة  أو  اســتراتيجية  كة  شــرا

دول  اتبعــت  األســباب،  مــن  آنًفــا  ذِکــر  مــا  لــكل 

المصــب منهجيــات مختلفــة يف مفاوضــات الميــاه. 

كانــت مهمــة الحصــول علــى اتفــاق مبنــي علــى 

بالصعوبــة،  اتســمت  قــد  اســتراتيجية  كة  شــرا

حيــث يشــكل انعــدام الثقــة الــذي يســود المنطقــة 

الفيلســوف  ثوســيديديس،  اعتبــر  كبيــرة.  عقبــة 

أن  الحــرب،  وجنــرال  المعــروف  القديــم  اليونــاين 

للصــراع.  الرئيســية  الدافعــة  القــوة  هــو  الخــوف 

تدفــع  مخــاوف  يولــد  الثقــة  عــدم  فــإن  وعلیــه، 

المفهــوم  هــذا  دَفــع  وقــد  المحتــوم.  الصــراع  إىل 

ســوريا إىل اســتخدام حــزب العمــال الكردســتاين 

كورقــة سياســية ضــد تركيــا ألكثــر مــن عقــد مــن 

الزمــن لتمكنهــم مــن القــدرة علــى المســاومة مــن 

تهــدف  كافيــة.  مائيــة  تخصيــص حصــص  حيــث 

الخالفيــة  والنقــاط  المشــاكل  ربــط  اســتراتيجية 

أداة  خــالل  مــن  القــوى  ميــزان  تغييــر  إىل  هــذه 

هــذا  يمكّــن  قــد  ذلــك،  ومــع  خارجيــة.  سياســية 

نتيجــة  الحصــول علــى  مــن  البراغمــايت  التكتيــك 

المائيــة،  الحصــص  مــن  المزيــد  لكســب  ســريعة 

اســتراتيجية  كة  لشــرا يؤســس  لــن  هــذا  ولكــن 

علــی اإلطــالق. فبمجــرد أن يتغيــر ميــزان القــوى، 

حالــة  المنطقــة  شــهدت  وقــد  االتفاقیــة.  ســتنهار 

مماثلــة يف عــام 2011 خــالل االنتفاضــة يف ســوريا 

الســورية  السياســية  العالقــات  ُدمــرت  عندمــا 

التركيــة برمتهــا بعــد عشــر ســنوات مــن التطبيــق 

متمیــزة. التفاقیــة  العملــي 
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مــن  آخــر  شــكاًل  وتركيــا  العــراق  مــن  كل  اختــط 

يتمثــل  كان  والــذي  المائيــة،  العالقــات  أشــكال 

العالقــات  اعتمــدت  فلطالمــا  المنافــع.  برابطــة 

السياســية بيــن البلديــن علــى التبــادل االقتصــادي 

الــذي وصــل مؤخــًرا إىل 16 مليــار دوالر أمريكــي 

يف الســنة، ومــن المتوقــع أن يرتفــع إىل 20 مليــار 

خطــوط  أحــد  يمــر   .]25[ ســنويًّا  أمريكــي  دوالر 

األنابيــب الرئيســية لتصديــر نفــط العــراق عبــر تركيا 

إىل أوروبــا )خــط أنابيــب نفــط كركــوك - جيهــان(. 

العــراق يفتــح أيًضــا ســوق اإلعمــار أمــام الشــركات 

انعكــس  العراقيــة.  الوطنيــة  للمشــاريع  التركيــة 

وتركيــا  العــراق  بيــن  االقتصــادي  التعــاون  هــذا 

ممــا  المائيــة،  المــوارد  مجــال  يف  التعــاون  علــى 

أدى إىل توتــر أقــل ممــا شــهده النمــوذج التركــي - 

الســوري. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر يف عــام 

حيــث  دجلــة،  نهــر  حــوض  فيضــان  خــالل   ،2019

األزمــة  تجــاوز  يف  البلديــن  بيــن  التعــاون  ســاعد 

التــي كادت تهــدد حقــول النفــط العراقيــة – وهــي 

للدخــل  الوحيــدة  اإليــرادات  تکــون  تــکاد  التــي 

بذلــك  العــراق. والفضــل  التــي يمتلكهــا  الوطنــي 

المــوارد  وزارة  بيــن  الجيــدة  االتصــاالت  إىل  يعــود 

وبالرغــم  التركيــة.  والســلطات  العراقيــة  المائيــة 

مــن أن نهــج رابــط المنافــع هــذا يعــد خيــاًرا أفضــل 

مــن إذكاء جــذوة رابطــة القضایــا الخالفيــة ويخلــق 

قاعــدة جيــدة للبلــدان مــن أجــل التفــاوض بشــأن 

فهــو  ذلــك  مــع  لكــن  إيجابيــة،  بيئــة  يف  الميــاه 

المــدى  علــى  ســيما  ال  مســتداًما،  حــالًّ  يقــدم  ال 

الطويــل؛ إذ إن قــرار التبــادل االقتصــادي مرتبــط 

بهامــش الفائــدة المتحققــة وهــو عرضــة للتغييــر. 

لــذا، ســتحتاج المنطقــة إىل اعتمــاد وتنفيــذ صیغــة 

كثــر اســتدامة للتخفيــف مــن مخاطــر  اســتراتيجية أ

اتفاقيــة. أي  فشــل 

علــى مســتوى الدولــة، تواجــه تركيــا ثالثــة تحديــات 

األورويب، االتحــاد  إىل  االنضمــام   )1  تقليديــة: 

 2( نقص يف مصادر الطاقة، 3( انعدام االســتقرار 

 GAP السياســي يف المنطقة الجنوبية. وإن تنفيذ

التحديــات  هــذه  مــن  األقــل  اثنيــن علــى  ســيحل 

يمكّــن  ممــا  الجنــويب  الجــزء  تنميــة  خــالل  مــن 

يف  السياســي  االســتقرار  عــدم  إدارة  مــن  تركيــا 

تلــك المنطقــة، وبالتــايل خلــق فــرص عمــل لـــ 3.5 

مــن ســكان  يمثــل ٪40  والــذي  مليــون مواطــن، 

 GAP GAP ]22[. کمــا ســيولد مشــروع  منطقــة 

الســنوية  القــدرة  ســتكون  حيــث  نظيفــة،  طاقــة 

تقريًبــا  المتوقعــة  الكهرومائيــة  الطاقــة  إلنتــاج 

مــن   ٪45 يمثــل  مــا  كيلوواط/ســاعة؛  مليــار   27

تتضمــن  تركيــا.  يف  المحتملــة  المائيــة  الطاقــة 

الخطــة المتوقعــة لعــام 2020 زيــادة قــدرة الطاقــة 

مــن   .]26[ ميجــاوات   34,093 إىل  الكهرومائيــة 

خــالل ذلــك، ســيتم التخفيــف مــن وطــأة تحديــات 

الطاقــة واألمــن، نظــًرا لكــون االنضمــام إىل االتحــاد 

يف  تركيــا  إىل  بالنســبة  أولويــة  ليــس  األورويب 

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

الطاقــة  مــن خــالل مصــادر نظيفــة مثــل  الطاقــة 

الكهرومائيــة، وتطويــر المنطقــة الجنوبيــة وتعزيــز 

أن  شــأنها  مــن  أمــور  اإلجمــايل،  المحلــي  الناتــج 

تدفــع بتركيــا خطــوة إىل األمــام لتلبيــة متطلبــات 

المســتقبل. يف  األورويب  االتحــاد  عضويــة 

مشــروع  إنجــاز  عمــر  وهــو  عاًمــا،   40 مــن  ألكثــر 

بالمنــاورة  وقامــت  بجــد  تركيــا  عملــت   ،GAP

بــذكاء مــن أجــل كســب الوقــت وتأميــن المــوارد 

اقتــراح  يكــون  قــد  الوطنــي.  مشــروعها  لتنفيــذ 

التــي  األدوات  أحــد  الثــالث  المراحــل  خطــة 

فــإن  ذلــك،  ومــع  الوقــت.  لكســب  اســتخدمت 

ــا إذ يتضمــن: 1( إنشــاء  االقتــراح يبــدو نهًجــا عمليًّ

لجنــة فنيــة مشــتركة مــن جهــات مســتقلة لجمــع 

 البيانــات الهيدروجيولوجيــة للبلــدان المتشــاطئة؛

 2( العمــل علــى تحليــل البيانــات مــن أجــل فهــم 

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

البلــدان المتشــاطئة ]27[. بغــض النظــر عــن النيــة 

مشــروع  أن  ُيعتقــد  االقتــراح،  هــذا  وراء  الفعليــة 

تقنــي مــن  اقتــراح  الثــالث كان أفضــل  المراحــل 

شــأنه أن يجمــع البلــدان المتشــاطئة حــول طاولــة 

المناقشــة  للتواصــل. إىل جانــب تشــجيع  واحــدة 

المشــروع  سیشــکل  المباشــرين،  والتفــاوض 

أيًضــا لجنــة فنيــة مشــتركة تضــم خبــراء مــن الــدول 

نوعهــا  مــن  األوىل  المحاولــة  هــذه  كانــت  الثــالث. 

إىل  السياســي  المســتوى  مــن  الصــراع  لتحويــل 

خطــوة  ســتَعد  كانــت  والتــي  الفنــي،  المســتوى 

كبيــرة إذا مــا اســتمرت. مثــل هــذا الحــوار المباشــر 

من شأنه أن يعزز السياسات اإلقليمية المتعلقة 

مــن  وبالتــايل  الغــذايئ،  واألمــن  والطاقــة  بالميــاه 

شــأنه أن يعــزز الســالم.

٦. التفاوض على المياه
التفــاوض علــى الميــاه يَعــد مهمــة صعبــة وال تخلــو 

مختلفيــن  نوعيــن  تتضمــن  فهــي  تحديــات؛  مــن 

مــن مبــادئ النقــاش. األول هــو المســتوى التقنــي 

علــى  عــادة  بــه  النقــاش  يعتمــد  الفنــي حيــث  أو 

والمصــادر.  واإلحصائیــات  والمنطــق  الحقائــق 

يفتــرض أن يعكــس هــذا النــوع مــن النقــاش بيئــة 

فهــو  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  الثــاين  مســتقرة. 

كثــر ديناميکیــة  نقــاش السياســيين الــذي يكــون أ

نظــر  وجهــات  مــن  األمــور  مــع  يتعاطــون  كونهــم 

علــى  نقاشــهم  يرتكــز  حيــث  تماًمــا،  مختلفــة 

والفوائــد  المتاحــة  والفــرص  والخســارة  الربــح 

ومهــارات المســاومة. يف هــذا الســياق، فــإن إدارة 

المفاوضــات المائيــة مهمــة صعبــة ألن مســتويات 

أشــكااًل متعــددة. تحمــل  فيهــا  النقــاش 

امتــالك عــدد مــن المهــارات هــو أمــر مطلــوب يف 

مفاوضــات الميــاه، مثــل معرفــة مســتوى الســلطة 

أســلوب  وإتقــان  المقابــل،  المفــاوض  لــدى 

علــى  والقــدرة  اعتمــاده،  ســيتم  الــذي  التفــاوض 

تجّنــب  المــرء  علــى  الخالفيــة.  القضايــا  تصنيــف 

مبادئ المناقشة لمفاوضات المياه وسیاساتها 
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مســائل  علــى  والتركيــز  العامــة  األمــور  مناقشــة 

بدراســة  القیــام  المــرء  علــی  إن  کمــا  محــددة. 

متعمقــة للبدائــل التــي تمتلكهــا الجهــات المقابلــة 

هــذه  الممكــن.  االتفــاق  نطــاق  تحديــد  يف ســبیل 

وتجعــل  التفــاوض  جــوالت  ستســهل  المهــارات 

لالعتمــاد،  وقابلــة  وإيجابيــة  مثمــرة  المناقشــات 

ممــا يعطــي فرصــة أفضــل للوصــول إىل اتفاقیــة.

كتســاب معرفــة أخــرى للوفــود  هنــاك حاجــة إىل ا

التــي ســتتعامل مــع ملــف مفاوضــات الميــاه، إذ 

يعتبــر منهــج التفكيــر النظامــي أداة مفيــدة وفعالة 

إلدراك منطقة الصراع وتصميم النموذج الذهني 

لنقــص الميــاه، وتســليط الضــوء علــى التفاوتــات 

التــي قــد تعمــق ذلــك الصــراع علــى  والفجــوات 

المســتويَْین المحلــي واإلقليمــي. فمــن المفاهيــم 

األساســية للتفكيــر النظامــي هــي النماذج العقلية 

تلــك  هــي  العقليــة  والنمــاذج  نعتمدهــا.  التــي 

األفــكار والمعتقــدات والمفاهيــم والحقائــق التــي 

تســاعدنا علــى تصــور العالــم الحقيقــي.

وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو نمــط الفهــم، إذ إن مــا 

تعتبــره بلــدان المنبــع تنميــًة يعــد بمثابــة تهديــد 

لبلــدان المصــب. يف المقابــل، تنظــر دول المنبــع 

يف  التحكــم  علــى  المصــب  دول  اعتراضــات  إىل 

الواقــع،  يف  لســيادتها.  انتهــاكًا  باعتبارهــا  الميــاه 

تقــود هــذه التصــورات المختلفــة إىل بنــاء نمــاذج 

ذهنيــة مســبقة، والتــي قــد تكــون غيــر صحيحــة، 

واألهــم مــن ذلــك، فإنهــا تــؤدي إىل خلــق تحيــزات 

واســتعارات مــن شــأنها التأثيــر علــى مفاوضــات 

الميــاه. قــد تتطــور النمــاذج العقليــة بشــكل ســلبي 

إذا مــا قمنــا بتعزیــز هــذه االســتعارات وتبّنيناهــا. 

الطــرح:  يســتحقان  ســؤاالن  هنــاك  ذلــك،  ومــع 

األول، لــم يعــد فهــم تلــك النمــاذج العقليــة ضــرورًة 

لمفاوضــات الميــاه؟ الثــاين، مــا مــدى ارتبــاط هــذه 

أو  كأفــراد   - اعتمدناهــا  التــي  العقليــة  النمــاذج 

ككيانــات - مــن الواقــع؟

ســلوكنا  ترســم  ألنهــا  مهمــة  العقليــة  النمــاذج 

وتصــوغ معتقداتنــا وتوجــه أعمالنــا. االســتعارات 

يمكنهــا  عميقــة  عقليــة  نمــاذج  هــي  والتحيــزات 

يف كثيــر مــن األحيــان توجيــه تفكيرنــا يف االتجــاه 

التفكيــر  لعمــل  األساســي  المبــدأ  وإن  الخاطــئ. 

النظامــي هــو حــول االنتبــاه إىل تلــك االســتعارات 

والتحيــزات الذهنيــة ليتســنى لنــا تحديــث نماذجنــا 

بشــكل  الواقــع  تعكــس  أن  أجــل  مــن  العقليــة 

التــي نمتلكهــا  العقليــة  النمــاذج  أفضــل. معظــم 

وفيهــا  موثــوق  ميــداين  تحقيــق  دون  مــن  هــي 

نعمــل  أن  يجــب  لذلــك،  الثغــرات؛  مــن  العديــد 

الســلوك  مــع  متوافقــة  لجعلهــا  تطویرهــا  علــى 

يتــم  أن  يجــب  أفضــل.  نتائــج  واألفعــال لضمــان 

بيــن  المباشــر  الحــوار  خــالل  مــن  التطویــر  هــذا 

البلــدان المتشــاطئة مــن أجــل التخفيــف مــن عــدم 

الثقــة وتقريــب تلــك النمــاذج العقليــة إىل الواقــع 

المخاطــر.  مــن  وللتقليــل  أفضــل  قــرارات  التخــاذ 

وإمكانيــة  الميــاه  علــى  الصــراع  نناقــش  عندمــا 

حلولــه، یجــب علینــا العــودة إىل رمــز الصــراع علــى 

المياه، وهو الســدود الضخمة. الســدود هي تقنية 

بینمــا  المائيــة.  المــوارد  إلدارة  تســتخدم  شــائعة 

كثرتهــا  فــإن  الســدود مفيــًدا،  مــن  القليــل  یکــون 

تشــكل تهديــًدا للســالم. إن األثــر الســلبي للســدود 

الضخمــة جســیم، بــدًءا مــن إطــالق العنــان لعــدم 

الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة إلــی التســبب يف 

تدهــور بيئــي حــاد وتهديــد األمــن الغــذايئ ووصــواًل 

إن  جمــة.  واقتصاديــة  اجتماعيــة  مصاعــب  إلــی 

وجــود ســدود ضخمــة يرافقــه ســوء الفهــم وانعــدام 

الثقــة وقــرارات سياســية غيــر مســؤولة، هــي مزيج 

ويحفــز  الكراهيــة  يغــذي  أن  يمكــن  مثــايل  ســام 
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علــى  شــديدة  ســيطرة  دون  مــن  الصــراع.  علــى 

بنــاء الســدود الضخمــة، ســيكون التحكــم يف الميــاه 

ضــارًّا كلمــا كانــت الفرصــة والقــوة لدی دول المنبع 

مواتيــة. لقــد کان هــذا الســلوك مقبــواًل منــذ آالف 

الســنين. فعندمــا عّبــر ثوســیدیدس عــن المدرســة 

وال  حــق  »ال  بقولــه  الدوليــة  للعالقــات  الواقعيــة 

أخــالق 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 

للسياســة  األساســية  المبــادئ  أحــد  المبــدأ  هــذا 

األوروبيــة لعــدة قــرون، بعــد اعتبــار تــوازن القــوى 

هــو المبــدأ األساســي للسياســة الدوليــة. القانــون 

مفهــوم  بتغیيــر  نجــح  قــد  انبثــق  الــذي  الحديــث 

القــوة وأعطــى فرصــة أفضــل للــدول األقــل شــأنًا 

للتفــاوض. ومــن األمثلــة المتميــزة يف هــذا الصــدد 

دجلــة  حوضــي  يف  الميــاه  صــراع  مقارنــة  هــي 

والفــرات مقابــل حــوض نهــر النيــل. فبالرغــم مــن 

الرغــم  وعلــى  والتشــابه،  لالختــالف  أوجــه  وجــود 

مــن أن بلــد المصــب لحــوض النيــل – مصــر التــي 

المنبــع  بلــد  مــن  أقــوى  مــوارد عســكرية  تمتلــك 

)إثيوبيــا(، فــإن هــذا لــن يمكـّـن مصــر مــن االنتصــار 

يف ذلــك الصــراع، ألن الحــروب حديًثــا تحولــت إلــی 

صراعــات يف المحاكــم الدوليــة. ومــن هنــا، ظهــرت 

أهميــة المفاوضــات كأداة حاســمة.

نهر الفرات، مدينة هيت - دواليب المياه )النواعير(
بعدسة حمزة أحمد، 26 أیلول/سبتمبر 2019 
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٧. من الصراع إلى 
التعاون، هل ذلك 

ممكن؟
علــى الرغــم مــن الصــورة الســلبية علــى المســتوى 

أن  إال  المحتملــة،  المائيــة  للصراعــات  العالمــي 

 ،1948 عــام  فمنــذ  للتفــاؤل  تدعــي  اإلحصائیــات 

الميــاه  حــول  نــزاع  حــادث   37 فقــط  هنــاك  كان 

مقابــل حــوايل 295 اتفاقيــة تــم التفــاوض عليهــا 

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

التفــاوض والتفكيــر النظامــي هــي أدوات ضروريــة 

اتفاقيــة  إىل  والوصــول  النهــايئ  الهــدف  لتحقيــق 

ومــع  المســتدام.  التعــاون  لتأميــن  اســتراتيجية 

غيــر  التعــاون  إلمكانيــة  االســتجابة  فــإن  ذلــك، 

هــل   )1 أساســّيین:  ســؤالين  إثــارة  دون  مجديــة 

مثــل  أدوات  يف  جيــدة  تتحلّى بخبــرة  أن  یکفــي 

للوصــول  النظامــي  والتفكيــر  التفــاوض  مهــارات 

إىل التعــاون؟ 2( هــل هنــاك مراحــل وســطية مــا 

بيــن الصــراع والتعــاون يف مجــال الميــاه؟ القســم 

التــايل ســوف يجيــب عــن هــذه األســئلة. 

تســتخَدم مهــارات التفــاوض والتفكيــر النظامــي 

كأدوات للوصــول إىل حــل للميــاه قــد يخفــف مــن 

مخاطــر الصــراع لكنــه ال يضمــن التعــاون. بالتأكيــد، 

ال توجــد عًصــا ســحرية لتحويــل الصــراع إىل تعاون؛ 

وإنمــا هــي عمليــة تحتــاج إىل فهــم معمــق لتأثيــر 

هيمنــة الميــاه وميــزان الربــح والخســارة للبلــدان 

المتشــاطئة. يتطلـّـب الولــوج يف ممــر إدارة التحــول 

ا علــى نحــو جيــد للعبــور  هــذا أن تكــون مســتعدًّ

الميــاه  علــى  الصــراع  فــإن  وعلیــه،  خاللــه.  مــن 

ة لتحويــل أي  وإدارة التحــول بحاجــة إىل قيــادة َفــذَّ

تحديــات تتعلــق بالميــاه إىل فــرص. إذ يؤكــد زيتــون 

وآخــرون ]29[ علــى أهميــة القــدرات القياديــة يف 

هيمنــة  مســتقبل  یعتمــد  حيــث  الصــدد،  هــذا 

السیاســة المائيــة للتحــول مــن تقاســم الميــاه غيــر 

المتــكائف إىل تقاســم عــادل للميــاه علــى القــدرات 

واالختالفــات  الفجــوات  معرفــة  إن  القياديــة. 

يوضــح  ال  النظامــي  التفكيــر  نهــج  خــالل  مــن 

بمعرفــة  يســمح  وإنمــا  فحســب،  نحــن  أيــن  لنــا 

أيــن ومتــى يمكــن أن ُتصَنــع الفرصــة مــن خــالل 

. تحتــاج إدارة التحــول إىل مناقشــة مباشــرة  تحــدٍّ

وحــوار لمواجهــة التحديــات بحمــاس وثقــة وتنحيــة 

والتمّعــن يف  جانًبــا  والثقافيــة  النفســية  الحواجــز 

الصــورة األشــمل لحوضــي دجلــة والفــرات. تحتــاج 

العميقــة  الطبيعيــة  النزعــة  ســحب  إىل  اإلدارة 

بأســاليب  واســتبدالها  القديمــة  لالســتعارات 

تقتصــر  وال  المنطقــة،  أجــل  مــن  تعمــل  مبتكــرة 

علــى الخطــط الوطنيــة. أخيــًرا وليــس آخــًرا، تحتــاج 

للبلــدان  اإلقليميــة  القــوة  نقــاط  علــى  البنــاء  إىل 

تنحيــة  أو  الضعــف  نقــاط  وتفــادي  المتشــاطئة 

الخــالف. نقــاط 

قــال ألبــرت أينشــتاين: »إننــا ال نســتطيع أن نحــل 

مشــاكلنا بطريقــة التفكيــر نفســها التــي خلقنــا بهــا 

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

الميــاه«  صــراع  يف  التحــول  »إدارة  كتابهمــا  يف 

]24[، یصفــان بإســهاب يف أربــع مراحــل تفاعليــة 

نُُهــَج إدارة التحــول. تــم إبــراز المراحــل األربــع يف 

والمطالبــة  التفــاوض  مســتوى  قطاعــات:  أربعــة 

بالميــاه ونــوع التعــاون والنطــاق الجغــرايف. تظهــر 

إىل  الصــراع  مــن  التحــول  آليــة  المراحــل  هــذه 

التعــاون؛ وبعــد عشــر ســنوات، تــم تطويــر مرحلــة 

خامســة لضمــان اســتدامة نظــام التحــول بأكملــه 

كة  الشــرا أن  التحــول  إدارة  نظــام  أظهــر   .]30[
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الوقــت  مــن  كبيــر  قــدر  إىل  تحتــاج  الحقيقيــة 

معمــق  وفهــم  والمــوارد  والجهــود  والقــدرات 

حتــى  ذلــك،  ومــع  الميــاه.  علــى  الصــراع  لبيئــة 

التعــاون،  إىل  المتشــاطئة  البلــدان  توصلــت  لــو 

فليــس هنــاك ضمــان الســتمراره، خاصــة يف ظــل 

عــدم االســتقرار السياســي، واألمثلــة الجیــدة علــى 

ذلــك هــي ســقوط اتفاقيــة أضنــة مــا بيــن ســوريا 

العــراق  بيــن  المشــتركة  الفنيــة  واللجنــة  وتركيــا، 

مــن  ناضجــة  مرحلــة  إىل  وصلــت  التــي  وتركيــا 

التعــاون لكنهــا انتهــت دون الوصــول إلــی اتفاقیــة 

المســتدامة  األدوات  فــإن  لذلــك،  اســتراتيجية. 

مثــل مشــاطرة المخــاوف للمــوارد المائيــة وعمــل 

مــن  مــا،  اتحــاد  واقتــراح  المشــتركة  المشــاريع 

علــى  التعــاون  نجــاح  علــى  تحافــظ  أن  شــأنها 

أو  هــذا،  التحــول  نظــام  وتأميــن  الطويــل  المــدى 

علــى األقــل، فــإن مــن شــأنها أن تقلــل مــن خطــر 

األســوأ. الســيناريو  حــدوث  حــال  يف  االنهيــار 

نعــم، مــن الممكــن الســير يف مراحــل التحــول تلــك 

نهايــة  التعــاون والحفــاظ عليــه يف  والوصــول إىل 

يف  الســالم  ســيكون  الطريقــة،  بهــذه  المطــاف. 

منطقــة األنهــار التاريخيــة حاضــًرا. يف كتابــه »المــاء، 

والســلطة  الثــروة  أجــل  مــن  الملحمــي  الصــراع 

ســولومون  ســتيفن  يقــول   ،]31[ والحضــارة« 

»مــن يتمكــن مــن إدارة الميــاه، ســيدير الحضــارة«.

8. مستقبل المنطقة 
بوجود اتفاقية استراتيجية 

أو من دونها
مــن  أهــم  »الخيــال  أينشــتاين،  ألبــرت  قــال 

المعرفــة«. دعونــا نســافر إىل لمســتقبل ونتّخيــل 

والفــرات  دجلــة  منطقــة حوضــي  ســتكون  كيــف 

ســيناريوهين  إطــار  يف  اآلن  مــن  عاًمــا   20 بعــد 

: مختلفيــن

البلــدان  فيــه  تمكنــت  األول،  الســيناريو  يف 

اتفاقیــة  إلــی  الوصــول  مــن  المتشــاطئة 

اســتراتيجية، أمــا يف الســيناريو الثــاين فلــم تتمكــن. 

ســيتم تســلیط الضــوء علــی أربعــة جوانــب لتصــّور 

الطبيعيــة  المناظــر  وتضــم  الممكنــة،  االختالفــات 

الصحــف. وعناويــن  والنــاس  واالقتصــاد  والبيئــة 

1,8. السيناريو األول: إذا ما توصلت 
البلدان إلى اتفاقية استراتيجية 

)نموذج ذهني لعام 2040(
المناظــر الطبيعيــة: أّدت زيــادة النمو الســکاين أ( 

مراحل تحول صراع المياه

مطالبات المياه مرحلة التفاوضالمرحلة
المشترکة

النطاق الجغرايفالمهارات التعاونية

أممبناء الثقةحقوقتخاصمیة1

منابع المياهبناء المهارةاحتياجاتتأملیة2

إبراز الفوائدبناء التوافقفوائدتکاملية3

إقليمبناء القدرةالعدالةإجرائية4

اتحادمشاريع مشتركةالتقاسممستدامة5
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مــن  المزيــد  وجــود  إىل   ٪3.8 بنســبة  ســنویًّا 

هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  الحضريــة.  المناطــق 

التغييرات الديموغرافية لم تؤثر على ســالمة 

القانــون  بموجــب  ُمنــع  فقــد  البيئــي.  النظــام 

النبــايت،  الغطــاء  الطبيعيــة:  المناظــر  تشــويه 

إىل  الوصــول  إمكانيــة  الطبيعيــة،  المنتزهــات 

الغابــة والقــرب مــن الميــاه. تــّم الحفــاظ عليهــا 

لیــس فقــط مــن حیــث الکمیــة بــل مــن حیــث 

الطبیعیــة  البحیــرات  إن  کمــا  أیًضــا.  النوعيــة 

واألراضي الرطبة واألراضي الزراعیة والغابات 

قــد تّمــت حمایتهــا وتطویرهــا بصــورة جیــدة. 

العــراق  يف  األهــوار  وتصمیــم  إحیــاء  وأعیــد 

بالكامــل لتصبــح محميــات طبيعيــة. کمــا تــّم 

حصــن  الطبيعيــة  المحمیــة  المنطقــة  تأميــن 

المواقــع  وإن  جيــد،  بشــكل  تركيــا  يف  کیفــا 

األثريــة أيًضــا باتــت محصنــة بشــكل جيــد مــن 

لــه  تتعــرض  أن  يمكــن  فيضــان محتمــل  أي 

الجبــول  ومحمیــة  بحيــرة  إضافــة،  المنطقــة. 

الطبيعيــة يف ســوريا قــد تّمــت حمایتهــا علــى 

نحــو جيــد مــن أي تلــوث محتمــل ناجــم عــن 

ميــاه الصــرف الصحــي والمبيــدات الحشــرية 

المحيطــة. الزراعيــة  للحقــول 

 البيئة: تبدو البيئة واعدة إىل حد ما؛ تحّسنت ب( 

الميــاه  كميــات  تنظيــم  وتــم  الميــاه  جــودة 

بإنصــاف.  تقاســمها  تــّم  كمــا  أفضــل،  بشــكٍل 

إذ  ملحوًظــا،  تطــوًرا  الزراعــي  القطــاع  شــهد 

ُتســتخَدم مبيــدات اآلفــات واألســمدة بکمیــات 

أقــل؛ کمــا تــّم تنفيــذ نظــام فعــال إلعــادة تدويــر 

إعــادة  تتــّم  بحيــث  الصحــي  الصــرف  ميــاه 

تدويــر 40٪ إىل 50٪ منهــا. وتــّم تقليــل التبخــر 

بأكثــر مــن 60٪، كمــا اعتمــدت قوانيــن جديــدة 

الــدول  ووافقــت  الجوفيــة  الميــاه  الســتخراج 

علــى تبنــي اســتراتيجية حصــاد الميــاه وحمايــة 

الخزانــات الجوفيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد 

ســجِّلت العديــد مــن األراضــي الرطبــة كمناطــق 

بيئيــة محميــة، وتــّم تســجیل بعــض البحيــرات 

يف إطــار برنامــج التــراث العالمــي لليونســكو. 

جیــًدا  المنطقــة محمــي  اإلحیــايئ يف  فالتنــوع 

وتتــّم مراقبتــه بانتظــام. يمكــن ألســماك الميــاه 

ويتــّم  األنهــار،  يف  بحريــة  تتحــرك  أن  العذبــة 

الصيــد ضمــن الحــدود البيولوجية المســموحة؛ 

ــا، تتوفــر  فالنظــم البیئيــة ســلیمة وفاعلــة. حاليًّ

المجتمعــات  لجميــع  قيمــة  بيئيــة  خدمــات 

المحلیــة، وذلــك بفضــل االتفاقیــات المتبادلــة 

المتشــاطئة.  الــدول  بيــن  إبرامهــا  تــّم  التــي 

والسياســات  القوانيــن  مــن  العديــد  وضــع 

البيئيــة، ويتــم تغريــم كل مــن يحــاول خرقهــا 

دجلــة  نهــري  ميــاه  تحســنت  عاليــة.  بمبالــغ 

لضمــان  الجماعيــة  للجهــود  نتيجــة  والفــرات 

المعالجــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  تصریــف 

الدوليــة  المعاييــر  مــع  ومطابقتهــا  النهــر  يف 

التــي  الــدول  شــرعت  کمــا  الميــاه.  لجــودة 

فريــق  بتکلیــف  األنهــر  أحــواض  تتقاســم 

عمــل مــن الخبــراء لتقييــم اآلثــار االقتصاديــة 

واقتــراح  المنطقــة  يف  للســياحة  والبيئيــة 

معاييــر إقليميــة الســتخدام الميــاه والطاقــة يف 

الفنــادق وتطويــر وســائل نقــل ذات تأثیــر بيئي 

أقــل، وتحديــد قطاعــات الســياحة التــي يمكــن 

توســيعها دون التســبب بأضــرار بيئيــة، ووضــع 

األســس لتصميــم حمــالت توعيــة للســياح بمــا 

يتناســب والتــراث الطبيعــي والثقــايف الفريــد 

للمنطقــة.

المصالــح ج(  مفهــوم  تعزيــز  أدى  االقتصــاد: 

المشــتركة والتعــاون بيــن البلــدان المتشــاطئة 

إىل خلــق نظــام تجــاري وثيــق، حیــث اســُتبدل 

انعــدام الثقــة بروابــط متشــابكة من االتفاقیات 
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ا،  االقتصاديــة واألمنيــة االســتراتيجية. فإحصائيًّ

بيــن  مــا  للــدول  الســنوية  اإليــرادات  تتــراوح 

20 إلــی 27 مليــار دوالر أمريكــي، حيــث ازداد 

عــن  تزيــد  بنســبة  اإلجمــايل  المحلــي  الناتــج 

بيــن  حــرة  مناطــق  وأنِشــئت  ســنويًّا،   ٪2.7

تجاريــة  أنظمــة  لضمــان  المتشــاطئة  البلــدان 

الجدیــدة  فالضرائــب  أفضــل.  واقتصاديــة 

العامــة  واإلجــراءات  والمالحــة  والجمــارك 

بشــكل  ومنّســقة  منّظمــة  باتــت  والقوانیــن 

بيئــة  الحــايل  بشــكلها  األســواق  تعــد  كبيــر. 

مســتقرة وجاذبــة إىل حــد كبيــر للمســتثمرين 

والشــركات الدوليــة. تــّم تخفيــض التصنيــع/

دوالر  مليــار   210 مــن  العســكري  االســتيراد 

أمريكــي ســنويًّا إىل 20 مليــار دوالر أمريكــي 

كثــر  يف الســنة، ممــا يعنــي أنــه تضــاءل بنســبة أ

االســتثمار  معظــم  يذهــب  حيــث   ،٪90 مــن 

البحــث والتطويــر لتمكيــن الصناعــة  اآلن إىل 

التعليمــي.  النظــام  وتحســين  االبتكاریــة 

االقتصاديــة  اإلنجــازات  هــذه  اجتذبــت  وقــد 

إىل  العالــم  أنحــاء  كل  مــن  المســتثمرين 

المنطقــة، حيــث زاد معــدل مؤشــر االســتثمار 

يف البلــدان ليكــون ضمــن أفضــل عشــر بيئــات 

كثــر  عالميــة لالســتثمار، ممــا أّدى إىل خلــق أ

رؤيــة  تتمّثــل  عمــل.  فرصــة  مالييــن   7 مــن 

2050 يف اإلعــالن عــن حَجــر األســاس إلنشــاء 

اتحــاد دجلــة والفــرات )ETU( والــذي ســیعتَبر 

لتشــكيل  األورويب  لالتحــاد  المثــايل  الشــريك 

كبــر تحالــف عالمــي موحَّــد يف جميــع أنحــاء  أ

العالــم.

ملــيء د(  الشــعب  النــاس وعناويــن الصحــف: 

باألمــل والمواطنــون يملؤهــم الفخــر بتســلیم 

نظــام ســلیم لألجيــال المقبلــة؛ فقــد انخفضــت 

ملحــوظ،  بشــكل  والجريمــة  العنــف  أنشــطة 

إحــالل  الــدول إىل  تــّم ســاعد  الــذي  واالتفــاق 

الســالم يف المنطقة وبناء المســتقبل لكل بلد. 

تــم اعتمــاد يــوم االتفاقيــة علــى أنــه يــوم وطنــي 

مــن قبــل المواطنيــن لالحتفــاء بــه وبالمســار 

الصحيــح للمســتقبل. ســتكون تجربــة البلــدان 

المتشــارکة يف نهــري دجلــة والفــرات أنموذًجــا 

الفنيــة  اللجنــة  تعلــن  المقبلــة.  لألجيــال 

نهــري دجلــة والفــرات عــن  لــدول  المشــتركة 

حزمــة إضافيــة هــذا األســبوع لتســهيل عمــل 

وأشــادت  الدولييــن.  المســتثمرين  توافــد 

األمــم المتحــدة بهــذه التجربــة كنمــوذج ناجــح 

للمجتمــع الــدويل، وقــد تــّم تأســيس المعهــد 

  )IIWFP( الســالم  أجــل  مــن  للميــاه  الــدويل 

يف العــراق، وتمــّول دول ETU هــذا المعهــد. 

خــالل القمــة العالميــة للميــاه يف تركيــا، تشــرین 

المــوارد  وزيــر  صــرح  2040؛  كتوبــر  األول/أ

تملــك  التــي  »األمــة  قائــاًل:  العــرايق  المائيــة 

ــا«. فــإن تطورهــا ســيكون حتميًّ واإلرادة،  المــاء 

2,8. السيناريو الثاني: إذا ما 
فشلت البلدان في التوصل 

إلى اتفاقية استراتيجية )نموذج 
ذهني لعام 2040(

علــى أ(  المنطقــة  تغّیــرت  الطبيعيــة:  المناظــر 

اســتجابة  الماضيــة  ســنة  العشــرين  مــدى 

لالحتيــاج الســكاين المتزايــد وتوجــه الدولــة إىل 

االســتمرار يف التوســع االقتصــادي. کان هنــاك 

زراعيــة،  أراٍض  الغابــات إىل  تحویــل لمناطــق 

وضمهــا  الصغيــرة  المــزارع  شــراء  تــّم  كمــا 

النشــاط  يف  تعمــل  صناعيــة  منطقــة  إلنشــاء 

كبــر مــن المســاحات  ــص جــزء أ الزراعــي. ُخصِّ

بمــا  االســتخراجية،  للصناعــات  الطبيعيــة 
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البريــة.  الحيوانــات  وصيــد  التعديــن  ذلــك  يف 

الطبيعيــة  المناطــق  اســتبدال  تــّم  وقــد 

جديــدة  إنمائيــة  بمشــاريع  للمــدن  المجــاورة 

يف الضواحــي، يف حیــن أن تجمعــات الســکان 

المتنامیــة تبحــث علــى نحــو متزایــد عــن فــرص 

منهــا.  القريبــة  والمناطــق  المــدن  يف  اقتصاديــة 

يف ب(  الميــاه  جــودة  مشــاکل  ازدادت  البيئــة:   

لحوضــي  مشــترك  تعــاون  إطــار  غيــاب  ظــل 

دجلــة والفــرات. لــم ُتــدار ميــاه النهریــن بطريقــة 

منّســقة، بســبب قیــام كل دولــة بأخــذ الكميات 

احتياجاتهــا دون  لتلبيــة  تراهــا مناســبة  التــي 

انخفــض  كمــا  العامــة،  المصلحــة  إىل  النظــر 

األقــل.  علــى  بمتريــن  النهريــن  منســوب 

العــراق  يف  الســكانية  التجمعــات  واجهــت 

لحوضــي  األخيــر  المصــّب  دولــة  بصفتهــا 

تلبيــة  متزايــدة يف  والفــرات صعوبــات  دجلــة 

التوتــرات  فتصاعــدت  المائيــة،  احتياجاتهــا 

بيــن العــراق وبلــد المنبــع )تركيــا(. تصاعــدت 

تكثيــف  مــع  وســوريا  العــراق  بيــن  التوتــرات 

لزيــادة  الفــرات  لنهــر  الســتخدامها  ســوريا 

إمداداتها المائية. بشــكل عام، تدهورت جودة 

الميــاه يف المنطقــة بســبب الزراعــة المكّثفــة 

أراضــي  وتحويــل  المدروســة،  غيــر  والخطــط 

الغابــات إىل أراٍض زراعيــة، وتســرب النفايــات 

بشــكل  إدارتهــا.  أســيئت  التــي  الصناعيــة 

العــراق سياســته يف  لــم يغّيــر  كثــر تحديــًدا،  أ

المائيــة  البصمــة  اســتثمار األراضــي ومراعــاة 

وتجنــب زراعــة محاصيــل معينــة مثــل القمــح 

والشــعير التــي تســتهلك الكثيــر مــن الميــاه. 

المكثفــة  األشــجار  قطــع  لعمليــات  ونتيجــة 

األحــواض  اســتنزفت  فقــد  بهــا،  ســمح  التــي 

مــع  تركيــا  يف  الميــاه  لتصريــف  المنخفضــة 

الســتبدال  األجــل  طويلــة  خطــة  وجــود  عــدم 

ذات  هنــاك  موجــودة  كانــت  التــي  الغابــات 

يف  التعريــة  وتیــرة  تســارعت  لذلــك،  يــوم؛ 

وبــدأت  األشــجار  قطعــت  حيــث  األراضــي 

مشــكلة الترســيب يف نهــر دجلــة تتفاقــم وتؤثــر 

فالغابــات  المصــّب.  لــدول  الميــاه  جــودة  يف 

الموجــودة علــى الحــدود بيــن تركيــا والعــراق 

ترشــيح  الســابق  يف  تســهل  کانــت  والتــي 

80٪ مــن میــاه األمطــار قــد اختفــت اآلن، ممــا 

بشــكل  الســطحي  الجريــان  زيــادة  إىل  أّدی 

المفاجئــة.  الفيضانــات  زيــادة  وبالتــايل  كبيــر، 

مــن  متزایــد  غضــب  يف  وســوريا  العــراق  إن 

تركيــا، حيــث يلقيــان باللــوم عليهــا يف مشــاكل 

والتــي  والفــرات،  دجلــة  لنهــري  الترســيب 

أثّــرت ســلًبا علــى أنظمــة الــري، وتســببت يف 

فضــاًل  الفيضانــات،  نتيجــة  جســيمة  أضــرار 

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، 

كّثفــت الــدول المتشــاطئة اســتخدامها للميــاه 

الجوفية حيث أســرفت يف اســتغالل الخزانات 

بســبب  وذلــك  للمیــاه،  الحاملــة  الجوفيــة 

تزایــد عــدد الســكان وانخفــاض توافــر الميــاه 

زاد  مــا  والفــرات.  دجلــة  نهــري  الســطحية يف 

مــن األمــر تعقیــًدا، هــو اســتنزاف االحتياطــي 

علــى  كبيــر  بشــكل  الجوفيــة  الميــاه  لطبقــة 

مــدار 20 عاًمــا، حيــث شــهد المكمــن الجــويف 

ضعًفــا يف التغذيــة بســبب انخفــاض متوســط   

المناخــي(،  التغّيــر  )نتيجــة  األمطــار  هطــول 

يف  انخفاًضــا  أيًضــا  المنطقــة  شــهدت  وقــد 

تغذيــة نهــري دجلــة والفــرات بســبب ترّســب 
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مجــرى النهــر )ممــا أدى إىل انخفــاض معامــل 

المكمــن  بيــن  مــا  الهيدروليكــي  التوصيــل 

الجــويف ومجــرى النهــر(. بســبب هــذه الظــروف 

آبــار  حفــر  إىل  الــدول  اضطــرت  والضغــوط، 

وقــد  الجوفيــة،  الميــاه  إىل  للوصــول  أعمــق 

ازدادت تكاليــف الضــخ تبًعــا لذلــك. وبالنظــر 

إىل عــدم وجــود تبــادل لبيانــات المراقبــة بيــن 

فــال  الجــويف،  للمكمــن  المتشــاطئة  الــدول 

يعــرف أي بلــد مقــدار مــا يســتخرجه اآلخــرون، 

وبــدأ كل بلــد بإلقــاء اللــوم علــى بلــدان الجــوار 

الميــاه  مســتويات  انخفــاض  يخــص  فيمــا 

إىل  للوصــول  المتزايــدة  والتكلفــة  الجوفيــة، 

عمًقــا  كثــر  أ باتــت  والتــي  الجوفيــة  الميــاه 

حمــل  تزايــد  أدى  الســطح.  عــن  وبعيــدة 

الملوثــات يف نهــري دجلــة والفــرات إىل خفــض 

إنتاجيــة مــزارع وأحــواض تربيــة األســماك. اآلن 

يقضــي العديــد مــن الصياديــن المزيــد مــن أيام 

الصيــد يف قواربهــم يصطــادون خــارج الحــدود 

ــا للحصــول علــى كميــات  المســتدامة بيولوجيًّ

ســيؤدي  الــذي  األمــر  المســتهدفة،  الســمك 

وبالتــايل  المقبلــة،  الســنوات  يف  االنهيــار  إىل 

إىل مخــاوف حقيقيــة بشــأن األمــن الغــذايئ يف 

وســوريا. العــراق 

االقتصــاد: يف الســنوات العشــرين الماضيــة، ج( 

ظــل االقتصــاد اإلقليمــي منتًجــا، ومــع ذلــك، 

ازدادت  فقــد  الركــود.  إىل  اإلحصائيــات  تشــير 

المحــدد  الحيــواين  واإلنتــاج  المكثفــة  الزراعــة 

الغذائيــة  االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن 

عجلــة  ولدفــع  المنطقــة  لســكان  المتزايــدة 

قــد  األمــر  ذلــك  أن  إال  االقتصاديــة.  التنميــة 

يف  البيئيــة  المنظومــات  حســاب  علــى  كان 

الكبيــرة  التأثيــرات  إليــه  يضــاف  المنطقــة، 

ارتفــاع  )حيــث  والفــرات  دجلــة  نهــري  علــى 

مســتويات المغذيــات والمبيــدات وانخفــاض 

إنتاجيــة األحــواض النهريــة لألســماك والتلــوث 

تــّم  كمــا  الحيوانــات(.  فضــالت  عــن  الناتــج 

والخامــات  المعــادن  اســتخراج  تكثيــف 

حمايــة  لتوفيــر  كامــل  غيــاب  ويف  المعدنيــة. 

بيئیــة للمنطقــة، تأثّــرت العديــد مــن الممــرات 

التعديــن  نفايــات  جــراء  بالتســرب  المائيــة 

الســامة والتــي ُتــدار بشــكل ســيئ. زاد أيًضــا 

المنطقــة،  أنحــاء  جميــع  يف  األشــجار  قطــع 

يف ظــل منــح العقــود لشــركة أو اثنتيــن مــن 

مــا  عــادة  التــي  المهمــة  األجنبيــة  الشــركات 

تــأيت بعّمالهــا الســتخراج األخشــاب. ويف غیــاب 

والفــرات،  دجلــة  لحوضــي  إقليميــة  خطــة 

والتــي كان مــن الممكــن أن تتضمــن أحكاًمــا 

للتعــاون االقتصــادي، تظــل التجــارة المشــتركة 

بيــن الــدول صعبــة ومكلفــة. تعيــق اإلجــراءات 

المعّقــدة شــحنات البضائــع مــن بلــد إىل آخــر 

بشــكل  الحكومــات  وتقــوم  الحــدود،  علــى 

المرتفعــة  االســتيراد  رســوم  بتقييــد  متزايــد 

خــارج حدودهــا  التــي منشــؤها  الســلع  علــى 

الناتــج  أن  ومــع  الوطنيــة.  لحمايــة مصالحهــا 

المنطقــة  أنحــاء  المحلــي اإلجمــايل يف جميــع 

األشــجار  قطــع  زيــادة  )بســبب  ازداد  قــد 

والزراعــة(، إال أن الدخــل الســنوي للفــرد ظــل 

القــوة  انخفــاض  مــع  االنكمــاش،  مــن  يعــاين 

الشــرائية للمواطــن العــادي وبشــكل مســتمر 

الماضيــة.  العشــرين  الســنوات  مــدى  علــى 

فقــد بــات النــاس قلقيــن بشــكل متزايــد بشــأن 

تفاؤليــة  نظــرة  امتــالك  وعــدم  المــايل  أمنهــم 

المســتقبل. بشــأن 

 النــاس وعناويــن الصحــف: تّتجه الصحف يف د( 

الغالــب إىل التركيــز علــى التوتــرات المتزايــدة 

علــى  الضــوء  وتســلط  المنطقــة،  دول  بيــن 
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بيــن دول  اللــوم مــا  تبــادل االتهامــات وإلقــاء 

الجــوار يف كثيــر مــن األحيــان نتيجــة لمشــاكلها 

دجلــة  حوضــي  يَعــد  البيئيــة.  أو  االقتصاديــة 

والفــرات مجموعــة متصلــة مــن المنظومــات 

البيئيــة، يف حیــن أن كل دولــة متشــاطئة تقــرّر 

إدارة أراضيهــا وبشــكل منعــزل عــن األُخــر دون 

أدى  وقــد  نطاًقــا.  األوســع  بالنظــام  االهتمــام 

التعــاون واالســتخدام  إلــی  االفتقــار  ذلــك إىل 

مؤديًــا  الطبيعيــة،  للمــوارد  المســتدام  غيــر 

تــرك  بيئــي حــاد؛ ســيتم لألســف  تدهــور  إىل 

تســببت  القــادم.  للجيــل  الثقيــل  اإلرث  ذلــك 

التوتــرات يف خــالف حــاد بيــن الــدول الثــالث 

)تركيا وســوريا والعراق(، مع اســتقطاب دول 

المصــب للقــوات المعارضــة التركيــة ودعمهــا 

السياســي  الضغــط  مــن  مزيــد  لممارســة 

علــى الحكومــة التركيــة، حيــث أقيمــت قواعــد 

ممــا  دولــة،  كل  حــدود  مــن  قريبــة  عســكرية 

أدى  المتبعــة.  التصعيــد  سياســة  يعكــس 

تبنــي اســتراتيجية ربــط الخالفــات ضــد تركيــا 

بدفعهــا إىل تنفيــذ المزيــد مــن مشــاريع الميــاه 

دون التشــاور مــع بلــدان المصــب، ممــا أّدى 

بيئــي شــديد.  النهايــة إىل جفــاف وتدهــور  يف 

والتصّحــر،  الجيوسياســية  للنزاعــات  ونتيجــة 

وتســببت  المصــب،  دول  ســكان  نــزح  فقــد 

تدفــق  مــن  والمتتاليــة  المكثفــة  الموجــات 

أوروبــا  إىل  األوســط  الشــرق  مــن  المهاجريــن 

بمخــاوف أمنيــة دوليــة، وتحديــات ديموغرافيــة 

وتركيــا  أوروبــا  بيــن  متزايــد  وتوتــر  وثقافيــة، 

األخيــرة  علــى  باللــوم  األوىل  ُتلقــي  حيــث 

الحــدود. بالتهــاون يف بســط ســيطرتها علــى 

9. االستنتاجات 
والتوصيات

هــو  الممكنــة  وحلولــه  الميــاه  علــى  الصــراع  إن 

ممــا  األبعــاد،  متعــدد  وتحديًــا  معقــدة  مســألة 

يتطلــب دراســة عميقــة ومعرفــة مســتفيضة يف 

مختلــف القطاعــات. إن لحوضــي دجلــة والفــرات 

إىل  تقريــر  يف  بالغــة  أهميــة  المتشــاطئة  والــدول 

شــکل  سيرســم  فالقــرار  المنطقــة؛  تتجــه  أيــن 

لــن  المســتدام  الحــل  األجيــال.  لقــادم  المنطقــة 

يظهــر يف ظــل التوتــرات أبــًدا؛ بــل هــو یحتــاج إىل 

قيــادة اســتثنائية للتفــاوض بشــأن الميــاه وتحويــل 

ازدهــار  تعكــس  أن  يمكــن  فــرص  إىل  التحديــات 

المنطقــة بأكملهــا. فالتفــاوض بحــد ذاتــه يف هــذا 

ديناميكيــة  فهــم  لكــن  الهــدف،  ليــس  الســياق 

مســيرة الوصــل إىل تعــاون مســتدام هــو الهــدف 

األكبــر. يقــول الفيلســوف الصينــي الو تــزو يف عــام 

500 قبــل الميــالد بوصفــه لفلســفة جريــان الميــاه 

والحســن«: »الجامــح  بـــ  ويســميها 

كــن متواضًعــا كمــا المــاء: يتدفــق مــن األعلــى 

إىل األســفل.   

أو  المــاء: كلمــا وجــدت عقبــة  كــن مرنًــا كمــا 

اســتدر. صخــرة، 

حــاالت  يتواجــد يف  المــاء:  كمــا  كــن متنوًعــا   

صلــب(. غــازي،  )ســائل،  مختلفــة 

كــن متكيًفــا كمــا المــاء: إذ يأخــذ شــكل الحيــز 

الــذي فيــه.

نتبــع  أن  يجــب  الميــاه،  بشــأن  نتفــاوض  عندمــا 

العنصــر  وقوانيــن  تلــك،  الميــاه  جريــان  فلســفة 

الــذي نتفــاوض مــن أجلــه، والســبب الــذي يجمعنــا 
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علــى طاولــة واحــدة. يجــب أن نحافــظ دائًمــا علــى 

وفهــم  ســلیمة  بيئــة  لدعــم  المفاوضــات  زخــم 

أفضــل. بشــكل  شــركائنا 

للحصــول  حاســم  عنصــر  هــو  الوقــت  عامــل 

علــى اتفاقیــة؛ يعــد فهــم قــوة عامــل الزمــن أمــًرا 

بتحــدٍّ  تــأيت  قــد  عابــرة  لحظــة  كل  ألن  ـا  ضروريًـّ

الفيلســوف  يقــول  فرصــة.  عــن  تكشــف  قــد  أو 

اليونــاين هيروقليطــس: »ال يمكنــك أن تنــزل إىل 

النهــر نفســه مرتيــن، ألن مياًهــا جديــدة تجــري مــن 

حولــك«. هــذا التعبيــر المتعمــق يظهــر قــوة عامــل 

الزمــن، إذ يعنــي أن العالــم يتغّيــر باســتمرار وأنــه ال 

توجــد حالتــان متماثلتــان. فمثلمــا يتدفــق المــاء يف 

النهــر تماًمــا، ال يمكــن للمــرء أن يلمــس المــاء ذاتــه 

مرتيــن عندمــا يخطــو إىل النهــر.

إن التوصيــات التاليــة أساســية للوصــول إىل حــل 

مســتدام للميــاه لحوضــي دجلــة والفــرات: 

• الثــالث( 	 المراحــل  )مشــروع  تفعيــل  إعــادة 

الــذي اقترحتــه تركيــا، وتشــجيع الــدول النهریــة 

لالنضمــام إىل اقتــراح اللجنــة الفنيــة المشــتركة 

المســتوى  علــى  اللجنــة  ســتعمل  وتمکینــه. 

الفنــي لســحب إدارة المــوارد المائيــة اإلقليميــة 

الفنــي.  البعــد  إىل  السياســي  البعــد  مــن 

علــى  الثــالث(  المراحــل  )مشــروع  سيشــجع 

تبنــي نهــج الروابــط التنمويــة الــذي يربــط كمية 

حصــص الميــاه لــكل دولــة بخططهــا التنمويــة. 

مــن  المزيــد  إىل  يــؤدي  التطويــر  مــن  المزيــد 

المائيــة. الحصــص 

• إنشــاء برنامــج شــامل لصناعــة القــادة يتضمــن 	

جمــع  خــالل  مــن  والوســاطة  الحــوار  جوانــب 

)علمــاء  االختصاصــات  مختلــف  مــن  خبــراء 

المجتمــع  يف  ومختصــون  وسياســيون 

المــدين(، والفكــرة هــي جمعهــم حــول طاولــة 

مــن  واســع  طیــف  تواجــد  لضمــان  واحــدة 

التحديــات  مواجهــة  أجــل  مــن  المشــاركين 

عمليــة. بحلــول  واإلتیــان 

• علــى 	 وتكييفهــا  التحــول  إدارة  أداة  تصميــم   

المســتوى اإلقليمــي لتغيــر الواقــع مــن مرحلــة 

التعــاون، وال ســيما  الصــراع علــى الميــاه إىل 

يســاعد  أن  مــن شــأنه  هــذا  القــرار؛  لصانعــي 

المحتملــة  التعــاون  عــن مواطــن  التحــري  يف 

الثغــرات.  كتشــاف  وا

• 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 وتطويــر بنــاء القــدرات لدبلوماســية 

المســتدامة واألهــم  التنميــة  الميــاه وأهــداف 

العامــة.  والسياســة  القيــادة  ذلــك،  مــن 

إنشــاء  يف  المركــز  هــذا  أهــداف  أحــد  يتمثــل 

قاعــدة بيانــات الســتخدامها مــن قبــل البلــدان 

ولرصــد  المســتقبلية  للمشــاريع  المتشــاطئة 

الميــاه. إدارة  التقــدم الحاصــل يف نظــام 

• الســدود 	 لتشــغيل  إقليمــي  تقييــم  إجــراء 

ــا. فعلــى  ودراســة جــدوى الســدود القائمــة حاليًّ

نواظــم  إىل  حاجــة  العــراق يف  أن  مــن  الرغــم 

أنــه  إال  الســدود،  إلــی  بحاجــة  هــو  ممــا  كثــر  أ

ا  يجــب اســتكمال ســدين اســتراتيجيَّین )ســدَّ

مكحــول وبخمــة(. كمــا إن التعــاون مــع تركيــا 

الســتخدام ســد إليســو كمصــدر إضــايف للطاقــة 

إىل  يــؤدي  احتمــال  أيًضــا  هــو  الكهرومائيــة 

زيــادة تخصيــص الميــاه لألهــوار العراقيــة مــن 

القديمــة  كيفــا  حصــن  مدينــة  وحمايــة  جهــة، 

والحفــاظ علــى الطبيعــة مــن جهــة أخــری.

•  حوكمــة ملــف إدارة المــوارد المائيــة وجعلــه 	

مركزيًّــا، مــع مراعــاة عــدد أقــل مــن المتداخلين 
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يف القــرار إلدارة الملــف المــايئ وذلــك مــن أجــل 

تجنــب أي تضــارب يف المصالــح والتقليــل مــن 

البيروقراطيــة غيــر الضروريــة.

• لتســليط 	 إقليميــة  توعيــة  حمــالت  تطويــر 

المتعلقــة  والوقائــع  البيانــات  علــى  الضــوء 

والتــي  المناخــي  والتغّيــر  الميــاه  بتحديــات 

تؤثــر علــى المنطقــة، واعتمــاد الثقافــة المائيــة 

مــن  يبــدأ  أساســي  تعليمــي  منهــج  بمثابــة 

االبتدائيــة. الدراســة  مرحلــة 

• مطالبــة البلــدان المتشــاطئة بتطويــر أنمــوذج 	

الجفــاف  ولمواســم  للفيضانــات  رياضــي 

المناخــي  التغّيــر  مراعــاة  مــع  المحتملــة، 

المنطقــة،  يف  ومؤثــر  أساســي  كعامــل 

الجــوي.  اإلرصــاد  بيانــات  أنمــاط  واســتخدام 

• التكنولوجيــا 	 اســتخدام  توظيــف  يتطلــب 

للبلــدان  القانــون  بموجــب  الحديثــة 

المتشــاطئة، وال ســيما العــراق وســوريا. فقــد 

المســتخدمة،  الــري  نظــم  عــن  الزمــن  عفــا 

تمتلــك  متطــّورة  بأخــرى  اســتبدالها  ویجــب 

حديثــة  أنابيــب  وشــبكة  مغلــق  نظــام صــرف 

التبخــر.  الميــاه بســبب  للتقليــل مــن خســارة 

کمــا إن هنــاك حاجــة ماســة إىل تقنيــات الــري 

الزراعــة. كفــاءة  لزيــادة  الذكيــة 

• المتشــاطئة 	 للبلــدان  إقليميــة  خارطــة  إعــداد 

الرئيســية  االســتراتيجية  المحاصيــل  توضــح 

)مثــل القمــح والشــعير واألرز والــذرة والتمــور( 

مــن أجــل تشــجيع اإلنتــاج وفًقــا ألدنــی بصمــة 

مائيــة وإنشــاء الدعــم المــايل بمبــادرة لصالــح 

القطــاع الزراعــي. 

• ومتكامــل 	 شــامل  تحــري  بإجــراء  القیــام 

للمكامــن الجوفيــة وهــو أمــر مهــم يوصــى بــه 

الجوفيــة  الميــاه  ونوعيــة  كميــة  لتقديــر  ا  جــدًّ

إقليمــي. نطــاق  علــى 

شــکر وتقدیــر: لذكــرى فيضــان نهــر دجلــة عــام 1986، إىل مدينــة الكاظميــة الجميلــة يف 
بغــداد الحبيبــة حيــث نشــأت، إىل أوالئــك الشــجعان المجهوليــن الذيــن يوقــدون الشــموع 

يف الطريــق المظلــم الطويــل كــي تعيــش أجيــال أخــرى. شــكر خــاص لــكل مــن أيمــن 

الجميلــي و د. أرســالن أحمــد عثمــان والمصوريــن أيمــن قــدوري وحمــزة أحمــد ومحمــد 

صعــب وطيبــة ســعود علــى دعمهــم الكريــم.
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II

الجندر 
وديناميكيّات المياه

في العراق:

نحو استجابات شاملة 
ومستدامة للمياه 

سلمى قدري



IIماء الحياة

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)1( 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: 1(  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.

)1( 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.
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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 2018، 

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، 
2019، 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 2015 

- 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)4(. 

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، 
2019، 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

)4( ســليمان، خالــد. حــراس المياه-الجفــاف وتغّيــر المنــاخ يف 
العــراق. المــدى، 2020، ص. 49.
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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 و19 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 4 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   ،1991 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)7(. 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   ،2019 الدوليــة،  األقليــات  حقــوق  مجموعــة   )7(
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)10(.

)8( ســولومون، إيريــكا ولــورا بيتــل »لمــاذا تعتبــر الميــاه خــط 
صــدع متزایــد بيــن تركيــا والعــراق«. تموز/يوليــو 2018.

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

.50-49 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

)10( 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 )1998-2000 و2007-2009( وموجــات 
نصــف  األمطــار)11(.  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)12(.  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،   )11(
بالمنــاخ.  المتصلــة  األمنيــة  المخاطــر  تقييــم  العــراق: 
https://www.preventionweb.net/  .2018 تقريــر. 

 publications/view/61579

)12( صحیفــة حقائــق: تغيــر المنــاخ يف العــراق. تقريــر. تــم 
https://reliefweb.int/sites/ .2012 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)13(. 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()14(.  وتركيــا 

هنــاك مــا يقــرب مــن 1.4 مليــون نازح داخلي و4.1 

مليون شــخص بحاجة إىل مســاعدات إنســانّية يف 

العــراق)15(. 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)16(. هــذا 

)13( المرجع 4 نفسه، ص. 77.

)14( المرجع 10 نفسه.

)15( العــراق »مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية«. 19 آب/
األول/ تشــرین   17 عليــه يف  االطــالع  تــم   .2020 أغســطس 

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

)16( 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–

19()17(. عــالوة علــى ذلــك، يقطــن حــوايل 70 يف 

ــة،  المئــة مــن ســكان العــراق يف المناطــق الحضريّ

ومــن المتوّقــع أن يــزداد معــّدل التحّضــر بنســبة 

3 يف المئــة ســنويًّا)18(. 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 

)17( تأثيــر أزمــة النفــط وکوفیــد-19 علــى هشاشــة العــراق. تقرير. 
برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ يف العراق. آب/أغســطس 2020.

)18( »تحضر العراق«. »تحضر العراق - التركيبة السكانية«. 
https:// .2020 كتوبر تم االطالع عليه يف 17 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«)19(.  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   )19(
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 

التــايل: النحــو  أمثلــة ملموســة، علــى  ســّتة 

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   4.20( 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 18 نفسه.
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الناصريــة،  مــن  النســاء  فــإن  وعليــه،  النوعيــة)21(. 

علــى غــرار العديــد مــن مــدن الجنــوب، يضطــررن 

إىل شــراء ميــاه بجــودة أفضــل مــن محّطــات التنقّية 

الســتخدامها يف الشــرب مــع الميــاه المعّبــأة. تعــّد 

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 1(

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 )21٪( يف 

تتــراوح أعمارهــّن بيــن 15 و49 عاًمــا قــد تعرّضــت 

للعنــف الجســدي علــى يــد الــزوج)22(. هــذه هــي 

فــدوى  الســيدة  مــع  أجريــت  التــي  التركيــز  مجموعــة   )21(
توامــا وإيمــان خضــر وأمــل حســين وعبــد هللا العنــزي يف 17 

.2020 كتوبــر  األول/أ تشــرين 

العــراق«.  يف  المــرأة  ضــد  العنــف  وقائــع  »صحيفــة   )22(
https://www.refworld.  .2010 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 700 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)24(.  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 2019 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 

)24(  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)27(. 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 10 أســر 

عراقيــة تعیلهــا امــرأة)28(. فقــد أوضــح مــا قامــت 

)26( المرجع 23 نفسه.

يف  مبتدئــة  باحثــة  ياســين،  مهــا  الخبيــرة  مــع  مقابلــة   )27(
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 

لإنــاث  التناســلية  األعضــاء  وتشــويه  والفتيــات 

العنــف  أخــرى مــن  اإلنــاث(، هــو أشــكال  )ختــان 

ضــّد المــرأة)31(. 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،   )31(
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

55



IIماء الحياة

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 1325 

)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)34(. 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   1820 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

 1325 المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  قــرار   )33(
https://www.peacewomen.org/ :2000(. متــاح علــی(

SCR-1325

الميــاه  تعتبــر  »لمــاذا  بيتــل  ولــورا  إيريــكا  )34( ســولومون، 
خــط صــدع متزايــد بيــن تركيــا والعــراق«. تموز/يوليــو 2018.  
-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   ،2018

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. 14 تموز/يوليــو 2018. 

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)37(. 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   ،2018

الشــرب ملّوثــة، ولــم يكــن  حيــث أصبحــت ميــاه 

بإمــكان العديــد مــن الســكان الحصــول علــى ميــاه 

مــن  يقــرب  مــا  نقــل  تــّم  لذلــك،  نتيجــة  الشــرب. 

130.000 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 )2018(، كان  وفًق

كثــر مــن 277000 طفــل ُمعرضيــن لخطــر اإلصابــة  أ

يف  المــدارس  يف  الميــاه  تنقلهــا  التــي  باألمــراض 

مرافــق  تعرّضــت  حيــث  البصــرة،  أنحــاء  جميــع 

جســیمة)40(. ألضــرار  الصحــي  والصــرف  الميــاه 

وكمــا هــو موضــح يف الجــزء األّول، فــإن أزمــة الميــاه 

يف العــراق مدفوعــة بالعديــد مــن العوامــل، بمــا 

)37( المرجع 4 نفسه. 

)38( بيكــر، هليــن. »الميــاه النظيفــة تنقــذ األرواح« المجلــس 
النرويجــي لالجئيــن. تشــرین الثاين/نوفمبــر 2019. تــم االطــالع 
https://www.  .2020 كتوبــر  األول/أ تشــرین   30 عليــه يف 

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

)39( المرجع 36 نفسه.

)40( »العــراق: أطفــال البصــرة يواجهــون تفشــي األمــراض يف 
المــدارس المتهدمــة«. المجلــس النرويجــي لالجئيــن. تشــرين 
كتوبــر 2018. 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 2019، 

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)41(. 

وفًقــا لــوزارة البيئــة يف العــراق )2017(، 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)42(. 

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)43(. الــزواج 

)41( المرجع 4 نفسه.

)42( الواقــع البيئــي يف العــراق، تقريــر، pdf.2017 2017.الواقــع 
/http://moen.gov.iq/Portals/0البيئي/الواقــع البيئــي

)43( المرجع 4 نفسه، ص. 69.
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IIماء الحياة

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.
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II 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)44(،  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)45(، مّمــا قــد يزيــد مــن  إىل 

)44( المرجع 4 نفسه، ص. 64.

المیــاه  ودورات  60/«المــاء  ص.  نفســه،   4 المرجــع   )45(
والنظافة...وتمكيــن المــرأة«. المعونــة المائية، المملكة المتحدة. 
األول/ تشــرین   30 يف  عليــه  االطــالع  تــم   .2018 آذار/مــارس 
https://www.wateraid.org/uk/blog/  .2020 كتوبــر  أ
water-toilets-hygiene-and-womens-empowerment

تعرضهنَّ للتحرّش والعنف القائم على الجندر.

٦,4.  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 لإبــداع والبتــكار »حلــول 

ُمســتندة إىل الطبيعــة«)46(. 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   4 المرجــع   )46(
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)47(. 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 

)47( 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 10 إىل 15 كيلومتــًرا  واألطفــال 

ــا لجمــع الميــاه وتعبئــة مــا يصــل إىل 15  يوميًّ

لتــًرا لــكل رحلــة)48(.

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 4 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.  .2004 والميــاه.  المــرأة  عــن  حقائــق   )48(
.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)49(. 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)51(.

)49( المرجع 47 نفسه.

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

)51( المرجع 49 نفسه، ص. 4. 

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 لــإدارة الفعَّ

يف مناطــق تجمعاتهــنَّ الســکنّیة)52(.

اإلطــار 5: بحــث ديناميكيــات الميــاه والجنــدر 

يف العــراق بمزيــد مــن التعّمــق: أســئلة بحثيــة 

مقترحــة

1. 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   .4

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 49 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   )1 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 لــإدارة 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 

.2020 الثاين/نوفمبــر 

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)54(. 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 2004، أسِّ

حقيبــة وزاريــة، ممــا يعنــي أنهــا ال تتمّتــع بمكانــة 

عــدد  وذات  مخّصصــة  ميزانيــة  وال  ســلطة  ذات 

و13  )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،  2011، إبَـّ

المــرأة وكان هنــاك غيــاب  انحلّــت وزارة شــؤون 

تــاّم آلليــة لشــؤون المــرأة يف الحكومــة العراقيــة. يف 

ســت آليــة جديــدة يف األمانــة العاّمــة  عــام 2017، 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. 

)54( 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 17 منهــا فقــط 

تضّمنــت لغــة تشــير علــى وجــه التحديــد إىل تغيــر 

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

الوطنيــة يف العــراق )2014-2018( 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 

15 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)57(. لــإدارة  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 1325 بشــأن المــرأة والســالم واألمــن )2018-2014(. 
https://www.peacewomen.org/nap- علــی:  متوفــر 
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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:

1: 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   ،2019 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 

 ،2017 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«. 2018. 

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

يف  الميــاه  ودبلوماســية  المــرأة   :٧ 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 11 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   )1 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 

 .2019 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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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://   .2018 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   .2018 تموز/يوليــو   14 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.  .2016 تقريــر.  العــراق. 
int/sites/reliefweb.int/files/resources/

.pdf.FAO_Assessment1

• تعتبــر 	 لمــاذا  بيتــل.  ولــورا  إيريــكا  ســولومون،   
بيــن تركيــا والعــراق.  الميــاه خــط صــدع متزایــد 
https://www.ft.com/  .2018 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/  .2019 تموز/يوليــو 
Wom/07/wp-content/uploads/2019
ensWaterLeadershipInTheNileBasin_
 .Digital_20190814SecondVersion1.pdf

• http://moen.gov.iq/Portals/0/الواقــع 	
البيئي/الواقــع البيئــي pdf.2017حالــة البيئــة يف 

 .2017 تقريــر  العــراق. 

• األمــم 	 هيئــة  للبيئــة،  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
المتحــدة للمــرأة وبرنامــج األمــم المتحدة اإلنمايئ، 
للجنــدر إلدارة  المســتجيبة  ُهــج  النُّ 2019، 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(  1325

peacewomen.org/SCR-1325

• المتحــدة 	 لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  قــرار 
https://www. علــی:  متــاح   .)2008(  1820

peacewomen.org/SCR-1820

• العــراق. 	 يف  المــرأة  ضــد  العنــف  وقائــع  بيــان 
https://www.  .2010 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   .2018
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
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تمهيد
كفريــق مــن باحثيــن دوليیــن متعــددي التخصصــات، نهــدف إىل تبــادل 

الممارســات الجيــدة حــول كيفيــة تنظيــف األنهــار، خاصــة يف حــوض 

نهــري دجلــة والفــرات.

للوهلــة األوىل، قــد يفکــر القــراء مباشــرة يف الــدروس المســتفادة بشــأن 

التقــدم التكنولوجــي يف معالجــة الميــاه الملوثــة. بیــد أننــا مقتنعــون، 

بعــد أن تعلمنــا مــن تجــارب أقــل نجاًحــا، بــأن نقــل المعرفــة مــن حــوض 

والثقــايف  واالقتصــادي  االجتماعــي  التوافــق  يف  النظــر  دون  آخــر  إىل 

والبيئــي والسياســي يف كلتــا المنطقتيــن قــد ينطــوي علــی مخاطــر 

کبــر للفشــل. أ

إن التكنولوجيــا ليســت ســوى جــزًءا واحــًدا مــن الحــل الــذي ينبغــي 

أن يشــمل عناصــر أخــرى. وعلیــه، نحــن ال نقیــد هــذا البحــث بالــدروس 

المســتفادة مــن التقنيــات القائمــة لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات، 

المؤسســية  والترتيبــات  المســبقة  المتطلبــات  علــى  نركــز  وإنمــا 

هــذه  بــأن  ثقــة  علــى  ونحــن  بنجــاح.  التكنولوجيــا  لنقــل  المطلوبــة 

المعرفــة مــن شــأنها أن تدعــم الممارســين يف اختيــار التكنولوجيــات 

تلبــي طلبهــم واالســتثمار فيهــا. التــي  المناســبة 

نأخذ بعين االعتبار الحقائق التالية:

• للحــدود، 	 عابریــن  لنهريــن  حــوض  هــو  والفــرات  دجلــة  حــوض 

بلــدان. ســتة  بيــن  ومشــتركين 

• ا بين مصدر التلوث وآثاره. 	 یتم فصل تلوث المياه مكانيًّ

• يقع العراق يف منطقة مصب حوض دجلة والفرات.	

مناقشــة حصــة النهــر يف العــراق تعنــي التعامــل مــع التلــوث الــذي قــد 

يكــون مصــدره يف إحــدی بلــدان المنبــع. لذلــك، مــن الصعــب تكريــس 

العــراق  مســتوى  علــى  نظيفيــن  وفــرات  دجلــة  ســبیل  يف  الجهــود 

دون النظــر إىل ســياق هــذا الحــوض علــی الصعیــد العابــر للحــدود. يف 

الوقــت نفســه، نحــن مهتمــون بممارســات الــدروس المســتفادة التــي 

للعلـوم  كولـون  جامعـة  يف  مشـارك  باحـث 
روابـط  علـى  بحثـه  يركـز   .)TH Köln( التطبيقيـة 
الميـاه واألغذيـة والمنـاخ، والتنميـة المسـتدامة يف 

للحـدود. العابـرة  األنهـار  أحـواض 

التطبيقيـة  للعلـوم  كولـون  جامعـة  يف  باحثـة 
المسـتدامة  التنميـة  يف  محاضـرة   ،)TH Köln(
والموضـوع  واألغذيـة،  الميـاه  لمنظومـات 
األساسـي يف عملهـا البحثـي والتعليمـي المتعـدد 
واالقتصـاد  الطبيعيـة  المـوارد  هـو  التخصصـات 
والحوكمـة،  والمـايئ  الغـذايئ  واألمـن  الزراعـي، 
التنفيذيـة  المديـرة  المسـتدامة.  األعمـال  وريـادة 
يف  خبيـرة   .ENRoot Gmb لشـركة  سـة  والمؤسِّ
ال  والميـاه،  الغـذاء  ألنظمـة  المسـتدامة  التنميـة 
واالقتصـاد  الطبيعيـة  المـوارد  مجـاالت  يف  سـيما 
الزراعـي واألمـن الغـذايئ والمـايئ وريـادة األعمـال 
التخطيـط  علـى  خبرتهـا  تركـز  المسـتدامة. 
وشـبكات  لمشـاريع  والتنسـيق  االسـتراتيجي 

دوليـة. تنمويـة 

د. محمد خليفة

د. سوده دهنافي
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تنطبــق علــى مســتوى العــراق حتــى وإن لــم يكــن التعــاون عبر الحدود 

قــد بــدأ بعــد. وبالفعــل، ينبغــي لــكل بلــد مــن البلــدان المتشــاطئة أن 

يوفــر البنيــة التحتیــة والترتيبــات القانونيــة والمؤسســية الالزمــة علــى 

للحــدود.  العابــر  المســتوی  علــى  كة  إلقامــة شــرا القطــري،  الصعيــد 

لذلــك، إن الــدروس المســتفادة التــي تتناولهــا هــذه الوثيقــة تنطبــق 

علــى كل مــن المســتويين، أي علــى الصعيديــن القطــري والحــوض 

دوًرا  يــؤدي  أن  للعــراق  يمكــن  الواقــع،  يف  الحــدود.  عبــر  المشــترك 

كة مــن خــالل تقديــم عــرض ألفضــل  ا يف تشــكيل هــذه الشــرا رئيســيًّ

الممارســات يف المنطقــة.  

فضــاًل عــن ذلــك، إن ضمــان دجلــة وفــرات نظيفيــن هــو يف الغالــب یدور 

حــول تجنــب تســّرب مصــادر الملوثــات إىل األنهــار. وبمــا أن العديــد مــن 

القطاعــات يمكــن أن یتــم تحدیدهــا كمصــادر للتلــوث، مثــل الصناعــات 

ينبغــي  اآلخريــن،  المصلحــة  وأصحــاب  والمســتهلكين  والمزارعيــن 

أن یتــم إشــراك تلــك القطاعــات يف جهــود تنظيــف النهــر، مدعومــة 

بطبيعــة الحــال بالتشــريعات وآليــات الرصــد والجانــب المــايل. توفــر 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، إىل حــد كبيــر، األطــَر المطلوبــة لهــذا 

الغــرض. 

Rhine -اســتناًدا إىل الُحجــج المذكــورة أعــاله، اخترنــا حــوض الرايــن

قدًمــا  المضــي  ســبیل  يف  الممارســات  أفضــل  مــن  المعرفــة  لنقــل 

ناجحــة  حالــة  هــو  الرايــن  فحــوض  والفــرات؛  دجلــة  نهــري  لتنظيــف 

وملهمــة للتعــاون العابــر للحــدود وممارســات إدارة المــوارد المائيــة.

لكننــا مدرکــون تماًمــا لكوننــا طموحيــن يف نقــل المعرفــة مــن حــوض 

الرايــن إىل حــوض دجلــة والفــرات. فعلــى الرغــم مــن أن حالــة التلــوث 

الحــايل يف حــوض نهــري دجلــة والفــرات مماثلــة لحالــة حــوض الرايــن 

اجتماعيــة  ظروًفــا  تواجهــان  المنطقتیــن  كلتــا  أن  إال  الماضــي،  يف 

ا. وعلیــه، قــد تؤثــر تلــك االختالفــات  واقتصاديــة وسياســية مختلفــة جــدًّ

علــى درجــة جــدوى الــدروس المســتفادة وإمكانيــة تطبيقهــا ونجاحهــا.

مــع ذلــك، نحــن نعتقــُد أن الــدروس المســتفادة مــن هــذا العمــل يمكــن 

أن تكــون بمثابــة مصــادر اســتلهام ألصحــاب المصلحــة يف العــراق يف 

خصــوص حــوض نهــري دجلــة والفــرات. یعــرض هــذا البحــث مجموعــة 

نّفــذت  التــي  واإلجــراءات  المختلفــة  األساســیة  والبنــی  األطــر  مــن 

لتنظيــف حــوض الرايــن.

البنيـة  وأنظمـة  المكانيـة  التنميـة  كليـة  عميـد 
 TH( التحتيـة يف جامعـة كولـون للعلـوم التطبيقيـة
لألراضـي  المتكاملـة  اإلدارة  يف  بروفسـور  Köln(؛ 

المائيـة. والمـوارد 

للعلـوم  كولـون  جامعـة  يف  مشـارك  باحـث 
التطبيقية )TH Köln(، وشـريك مؤسـس لشـركة 
RICOS-WATER يف السـودان. خبيـر يف نمذجـة 
كثـر مـن ثمـاين  وإدارة وهندسـة مـوارد الميـاه منـذ أ
دوليـة  تنمويـة  مشـاريع  علـى  يعمـل  سـنوات. 
واألراضـي  الميـاه  مـوارد  بـإدارة  متعلقـة  مختلفـة 

وتفاعالتهـا.  

البروفسور  ود. الرس ريبي

م. زرياب بابكر
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الملخص
يتكــون حــوض نهــري دجلــة والفــرات مــن جميــع 

األنهــار والقنــوات والجــداول التــي تصــب يف نهــري 

دجلــة والفــرات، والتــي تشــمل روافــد تنســاب مــن 

الميــاه  إن  العــراق.  يف  وتصــب  المجــاورة  الــدول 

يف حــوض دجلــة والفــرات ملّوثــة للغايــة، وخاصــة 

ُتحســب  النهــايئ.  المصــب  بلــد   – العــراق  يف 

الضغــوط الســکانية والتنميــة الهندســية المائيــة 

البلــدان  يف  الصناعيــة  والتنميــة  الزراعــة  وآثــار 

الرئيســية. األســباب  عــداد  يف  المتشــاطئة 

تحــّد  هــو  الحــوض  الميــاه يف  جــودة  إن تحســين 

ذات  العوامــل  مــن  العديــد  فيــه  تتحكــم  معّقــد 

الطابــع المــادي والقانــوين والسياســي. وبمــا أنــه 

وإيــران  والعــراق  وســوريا  تركيــا  بيــن  مشــترك 

فــإن  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  واألردن 

يضيــف  الحــوض  لهــذا  للحــدود  العابــر  الوضــع 

تعتمــد  التحــدي.  هــذا  إىل  التعقيــد  مــن  المزيــد 

نهــري  علــى  كبيــًرا  اعتمــاًدا  المتشــاطئة  البلــدان 

دجلــة والفــرات، غیــر أن التعــاون عبــر الحــدود بيــن 

والفــرات  دجلــة  حــوض  تتقاســم  التــي  البلــدان 

ا. إن الحفــاظ علــى جــودة الميــاه  منخفــض نســبيًّ

شــرط حتمــي لضمــان التنميــة المســتدامة يف هــذه 

البلــدان.

تــم وضــع وتنفيــذ نهــج  خــالل العقــود الماضيــة، 

مختلفــة يف العديــد مــن األحــواض العابــرة للحــدود 

يف جميــع أنحــاء العالــم للحفــاظ علــى جــودة ميــاه 

أفضــل  األمثلــة علــى  األنهــار وتحســينها. تشــمل 

الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى  الممارســات، 

الرايــن والدانــوب. نهــري  حوضــي 

فيمــا  األحــواض،  هــذه  مــن  المعرفــة  نقــل  يعــد 

يتعلــق بالشــروط المســبقة وأفضــل الممارســات 

لتنظيــف األنهــار والحفــاظ علــى جــودة الميــاه يف 

ظــل ظروفهــا كعابــرة للحــدود، أمــًرا بالــغ األهميــة. 

الــدروس  وفعاليــة  كفــاءة  لضمــان  ذلــك،  مــع 

المســتفادة مــن األحــواض األخــرى المشــترکة عبــر 

ــا  الحــدود، ينبغــي غربلتهــا وتكييــف تطبيقهــا وفًق

المحــددة يف حــوض دجلــة والفــرات. للظــروف 

ويف الدراســة الحاليــة، ُتســتخدم نُهــج اســتعراض 

الدراســات الســابقة والمقابــالت مــع الخبــراء مــن 

أجــل إنتــاج معرفــة قائمــة علــى أدلــة، يمكــن فهمهــا 

وتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع. یهــدف هــذا البحــث 

إىل دعــم صانعــي السياســات والســلطات العامــة 

والمنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة والمنظمــات 

البيئييــن  والناشــطين  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر 

الميــاه يف  جــودة  لوضــع  أفضــل  فهــم  يف ســبیل 

الحــوض وظــروف العمــل والمســارات المحتملــة 

نظيــف  حــوض  واســتعادة  الميــاه  جــودة  لتعزيــز 

لدجلــة والفــرات. 

یصــف هــذا البحــث حالــة نوعيــة الميــاه يف الحــوض 

للدراســات.  اســتعراض مســتفیض  إىل  اســتناًدا 

للعوامــل  إطــار  وضــع  يتــم  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

التــي تتحكــم يف الحفــاظ علــى األنهــار نظيفــة، كمــا 

يتــم إعــداد قائمــة بأفضــل الممارســات. إن نتائــج 

إجــراء  مــن خــالل  تــم صقلهــا  قــد  الحالــة  دراســة 

مقابــالت مــع الخبــراء المحلييــن بشــأن الظــروف 

والبيئيــة  والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

لحــوض دجلــة والفــرات.
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1. على ضفاف دجلة 
والفرات

1,1. الوضع الجغرافي

حــوض  هــو  والفــرات  دجلــة  نهــري  حــوض  إن 
بشــكل  تقاســمه  یتــم  للحــدود  عابریــن  لنهریــن 
 ،)٪20( وتركيــا   ،)٪45.8( العــراق  بيــن  رئيســي 
أجــزاء  مــع   ،)٪13.1( وســوريا   ،)٪18.9( وإيــران 
صغيــرة يف األردن والمملكــة العربيــة الســعودية 
النهریــن  كال  ينبــع   .)2019 َوُوولــف،  كــن  )ماكرا
بالقــرب  الفــرات  نهــر  يرتفــع  تركيــا؛ يف حيــن  مــن 
مــن جبــل آرارات علــى ارتفــاع حــوايل 4500 متــر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر بالقــرب مــن بحيــرة 
لنهــر دجلــة  الرئيســي  المصــدر  فــإن  فــان )وان(، 
 1150 ارتفــاع  علــى  تقــع  التــي  هــزار،  بحيــرة  هــو 
تركيــا.  مــن  الشــرقية  الجنوبيــة  المنطقــة  متــر يف 

تمــر معظــم مجاريهــا المائیــة عبــر مرتفعــات شــرق 

الســورية  الهضــاب  ووديــان  تركيــا  يف  األناضــول 

بيــن  مــا  بــالد  ســهل  دخــول  قبــل  والعراقيــة 

النهريــن القاحــل واالنضمــام إىل بعضهمــا البعــض 

بالقــرب مــن کرمــة علــي، علــى بعــد حــوايل 160 

كــم شــمال مقدمــة الخليــج الفارســي )المعــروف 

نهــر  یشــكل  ممــا  العــريب(،  الخليــج  باســم  أيًضــا 

شــط العــرب )عيســى وآخــرون.، 2014(. بیــد أنــه 

يف أعلــى مجــرى النهــر داخــل العــراق، يرتبــط كال 

اإلنســان.  صنــع  مــن  قنــوات  عــدة  عبــر  النهريــن 

ويبيــن الشــكل 1 الموقــع الجغــرايف للحــوض مــع 

مهمــة  الحــوض  هــذا  ميــاه  إن  المتاخمــة.  بلدانــه 

للحفــاظ علــى حيــاة البشــر والتنميــة االجتماعيــة 

وخاصــة  المتشــاطئة،  البلــدان  يف  واالقتصاديــة 

بالنســبة إىل العــراق وتركيــا وإيــران وســوريا، وهــي 

البلــدان التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مياهــه.

الشكل 1: خريطة موقع حوض دجلة والفرات مع البلدان المتشاطئة.
 مصدر البیانات:  DEM:Tile Grabber من البعثة المكوكية لرسم الخرائط الطوبوغرافية بالرادار

 )/https://dwtkns.com/srtm(؛  شبکة األنهار: خریطة العالم )https://worldmap.harvard.edu/maps/8246(؛
  . Global forest watch.org )https://data.globalforestwatch.org/(:السدود الرئیسیة
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2,1 .  الحالة الراهنة للمياه 
السطحية في الحوض

بالتغيــرات  والفــرات  دجلــة  نهــري  حــوض  يتمیــز 

األمطــار  هطــول  يف  الكبيــرة  والمكانيــة  الزمانيــة 

وآخــرون،  )نیــو  الســنة  يف  ملــم   335 بمتوســط 

2002(. تتألــف المــوارد المائيــة يف الحــوض مــن 

المياه الســطحية أساًســا من نهري دجلة والفرات 

المحــدودة.  الجوفيــة  الميــاه  ومــوارد  وروافدهمــا 

الميــاه  شــّح  يف  مشــاكل  ــا  حاليًّ المنطقــة  تواجــه 

بســبب النمــو الســريع والتنميــة يف المنطقــة، ممــا 

يجعــل تلبيــة الطلــب المتزايــد أمــًرا صعًبــا، وممــا 

ُيســّبب منافســة وتوترات بين البلدان المتشــاطئة 

الشــكل 2  يبّيــن  المتاحــة.  المائيــة  المــوارد  علــى 

النســب المئويــة لســحب الميــاه يف كل بلــد مــن 

البلــدان المتشــاطئة. وقــد بّيــن عيســى وآخــرون 

العــراق يحصــل علــى 45.4 و25.52  أن   )2014(

مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويًّا مــن نهــري 

دجلــة والفــرات بالتتــايل. مــن المتوقــع أن تنخفــض 

هــذه األرقــام إىل 9.16 و8.45 ملیــار متــر مکعــب يف 

عــام 2025 يف المتوســط )األمــم المتحــدة العــراق، 

2013(، ويرجــُع ذلــك بشــكل أساســي إىل اآلثــار 

التخزيــن يف  ومشــاريع  المنــاخ  لتغيــر  المتوقعــة 

بلــدان المنبــع.

  اإلطار 1: المياه - المورد األساسّي

     إن الميــاه مــورد حيــوي الســتمرار الحيــاة 

علــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والتنميــة 

علــى  شــيء  ال  حولــك!  مــن  انظــر  األرض. 

مــاء.  دون  مــن  يبقــى  أن  يمكــن  الكوكــب 

معينــة  أنــواع  مثــل  الحيــة،  الكائنــات  بعــض 

دون  مــن  تعيــش  أن  يمكــن  البكتيريــا،  مــن 

األكســجين، لكنهــا ال تســتطيع البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة بــال المــاء. فــكل شــيء حــي، مــن البشــر 

والحيوانــات إىل النباتــات والبكتيريــا، يحتــاج إىل 

المــاء لینمــو. هــل تفاجئــك معرفــة أن جســم 

اإلنســان يتكــون مــن كميــة كبيــرة مــن المــاء؟ 

يف المتوســط، يتكــون جســم الشــخص البالــغ 

25%

46%

12%

17%

نسبة سحب المیاه

إیران

العراق

سوریا

ترکیا

051015202530354045

الشكل 2: إجمايل سحب المياه من قبل مختلف البلدان
 يف حوض دجلة والفرات )كنسبة مئوية من إجمايل السحب( بناًء على بيانات

    )http://twap-rivers.org/#global-basins( TWAP من 
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مــن 60-65٪ مــن المــاء بحســب الــوزن. يحتــاج 

المحاصيــل  وريّ  للشــرب  المــاء  إىل  اإلنســان 

وتربیــة المواشــي وتوليــد الطاقــة وإنتاج الســلع 

ا  يف المصانــع. وقــد لعبــت الميــاه دوًرا أساســيًّ

ُمتمّعنــة  نظــرة  تكشــف  البشــرية.  تاريــخ  يف 

أن  القديمــة  الحضــارات  توزيــع  خريطــة  علــى 

هــذه الحضــارات تتركـّـز يف الغالــب علــى امتــداد 

األمثلــة  مــن  القريبــة.  الميــاه  ومــوارد  األنهــار 

الحضــارات  القديمــة،  الحضــارات  هــذه  علــى 

األكاديــة والســومرية والبابليــة بمحــاذاة نهــري 

الفرعونيــة  والحضــارات  والفــرات،  دجلــة 

نهــر  طــول  علــى  كســوم  وأ النوبــة  وحضــاريت 

زوال  يف  ا  رئيســيًّ دوًرا  الميــاه  لعبــت  النيــل. 

العديــد مــن الحضــارات القديمــة، بمــا يف ذلــك 

اإلمبراطوريــة األكاديــة يف بــالد مــا بيــن النهريــن 

إلــی  آلــت  التــي  القديمــة يف مصــر،  والمملكــة 

امتــد  الــذي  الشــديد  الجفــاف  بســبب  الــزوال 

علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن )شــيفيلد 

.)2011 ووود، 

تــأيت كميــة الميــاه يف نهــر الفــرات کلهــا مــن خــارج 

داخــل  روافــده  أن  حيــن  يف  العراقيــة،  الحــدود 

العــراق تــزّود حــوايل 60 يف المئــة مــن ميــاه دجلــة، 

الميــاه  طبقــات  تتألــُف  تركيــا.  مــن  تــأيت  والبقيــة 

الجوفيــة يف العــراق مــن رواســب طمّيــة واســعة 

مــن نهــري دجلــة والفــرات، ولهــا إمكانــات محــدودة 

بســبب جــودة الميــاه المتدنیــة نتیجــة لإفــراط يف 

التجريــد.

الميــاه  مــوارد  إلدارة  االصطناعــي  التخزيــن  إن 

الظــروف  بســبب  ضــروري  للحــوض  الســطحية 

البيئيــة. تتذبــذب معــدالت التدفــق يف نهــري دجلــة 

والفــرات بشــكل كبيــر بيــن المواســم والســنوات، 

الــريّ  ألغــراض  الميــاه  اســتخدام  يجعــل  ممــا 

التخطيــط  دون  صعًبــا  أمــًرا  أخــرى  وأغــراض 

الرصیــن واإلدارة الســليمة. يــؤّدي تخزيــن الميــاه 

المــكاين  االختــالف  علــى  التغلــب  يف  ــا  هامًّ دوًرا 

قامــت  الســبب  ولهــذا  الميــاه.  لتوافــر  والزمــاين 

ا  ا رئيســيًّ البلــدان المتشــاطئة ببنــاء نحــو 32 ســدًّ

وعــدة قنــوات تحويــل يف الحــوض خــالل العقــود 

المئويــة  النســب   3 الشــكل  يبيــن  الماضيــة. 

البلــدان  يف  مختلفــة  ألغــراض  الميــاه  لســحب 

الحــوض. يف  الرئيســية 

 - والرمــادي  الهنديــة  ســّدي  بنــاء  خــالل  مــن 

 1914 عامــي  يف  الفــرات  نهــر  علــى  الحبانيــة 

و1951 بالتتــايل، كان العــراق أّول بلــد يف الحــوض 

النهريــن.  كال  يف  هندســية  مشــاريع  ببنــاء  يقــوم 

الغــرض األساســي مــن هــذه الســدود هــو  وكان 

الميــاه  واســتخدام  الفيضانــات  علــى  الســيطرة 

المخزنــة ألغــراض الــريّ. إال أنــه تــم بنــاء المزيــد مــن 

الســدود وقنــوات الــريّ لمواصلــة إدارة ميــاه نهــري 

ألغــراض  الرئيســية  وروافدهمــا  والفــرات  دجلــة 

الــريّ واالســتخدامات األخــرى، حيــث بلغــت طاقــة 

التخزيــن اإلجماليــة علــى النهــر 115.9 ملیــار متــر 

مکعــب )الفــاو، 2009؛ عيســى وآخــرون، 2014(.

معظــم  فــإن   ،3 الشــكل  يف  توضیحــه  تــم  وكمــا 

الميــاه يف الحــوض مخصصــة ألغــراض الــريّ. بیــد 

أن مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج المحلــي 

ا يف جميــع البلــدان  اإلجمــايل )GDP( ضئيلــة نســبيًّ

المتشــاطئة )الجــدول 1(، إاّل أنــه ينبغــي أن يؤخــذ 

المنطقــة  يف  الزراعــة  قطــاع  أن  االعتبــار  بعيــن 

بأســرها يتکــّون يف المقــام األول مــن أســر زراعيــة 

ذلــك،  عــن  فضــاًل  المعیشــیة.  والزراعــة  صغيــرة 

مــن  الزراعــي  القطــاع  حصــة  انخفــاض  ورغــم 

الناتــج المحلــي اإلجمــايل، فــإن مــا بيــن 10٪ إىل 

20٪ مــن إجمــايل العمالــة يف البلــدان المتشــاطئة 

هــو يف الزراعــة التــي تعــّد القطــاع الرئيســي الــذي 
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الجدول 1: الوضع االقتصادي للبلدان المتاخمة لدجلة والفرات 
)المملكة العربية السعودية واألردن( غير مشمولين بسبب حصتهما الصغيرة من المساحة يف المنطقة(.

المصدر: )البنك الدويل، 2020(

يســتهلك الميــاه يف الحــوض. علــى ســبيل المثــال، 

إجمــايل  مــن   ٪46 حــوايل  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ســحب الميــاه يف حــوض دجلــة والفــرات يجــري 

يف العــراق، و87.3٪ مــن الميــاه ُتســتخدم ألغــراض 

الــريّ، فــإن مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج 

المحلــي اإلجمــايل للعــراق هــي 2٪ فقــط.

الشكل 3: اعتماد قطاعات مختلفة على توافر المياه. 
 TWAP )http://twap-rivers.org/#global-basins( :المصدر

العمالة يف الزراعة 
)النسبة المئوية من 

مجموع العمالة(

القيمة المضافة من 
الزراعة والحراجة وصيد 
األسماك )٪ من الناتج 

المحلي اإلجمايل(

الناتج المحلي 
اإلجمايل للفرد الواحد 

)بالقیمة الحالیة للدوالر 
األمريكي(

الناتج المحلي 
اإلجمايل )مليار 
دوالر أمريكي(

البلد

إیران445.35 )2017(5520.31 )2017(9.5 )2017(17.816 )2020(

العراق234.09 )2019(5955.11 )2019(2 )2019(   17.788 )2020(

سوریا40.41 )2007(2032.62 )2007(19.54 )2007(10.494 )2020(

ترکیا754.41 )2019(9042.49 )2019(6.43 )2019(18.02 )2020(
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اإلطار 2: أحواض األنهار العابرة للحدود  

العابــرة  لألنهــار  أحــواض   310 حــوايل  هنــاك 

يف   )2019 ب.  َوُوولــف،  كــن  )ماكرا للحــدود 

بَلــدان أو  جميــع أنحــاء العالــم یتشــارُك فیهــا 

والفــرات  دجلــة  أحــواض  ذلــك  يف  بمــا  كثــر،  أ

والنيــل والرايــن. هــذه األحــواض بالغــة األهمیــة 

ألنهــا تســتوعب جــزًءا كبيــًرا مــن ســكان العالــم؛ 

ومــا يجعــل هــذه األنــواع مــن األحــواض بمثابــة 

الحــدود  أن  هــو  المائيــة  المــوارد  إلدارة  تحــّد 

الــذي  النهــر  الميــاه، وأن  السياســية ال تحصــر 

بلــد مــا قــد يعبــر الحــدود ويتدفــق  ينبــع مــن 

إىل بلــد مجــاور. إدارة المــوارد المائيــة يف هــذه 

كثــر صعوبــة ألن  األحــواض عبــر الحــدود هــي أ

كل بلــد مــن البلــدان المتشــاطئة قــد تكون لديه 

خططــه اإلنمائيــة وسياســاته الخاصــة المتعلقــة 

باســتخدام الميــاه. يمكــن لهــذا أن يتســبب يف 

البلــدان،  هــذه  بيــن  خطیــرة  نزاعــات  نشــوب 

للتعــاون  إطــار  هنــاك  يكــن  لــم  إذا  خاصــة 

الميــاه  تقاُســم  وتحكــم  توجــه  معاهــدة  أو 

علــى  األمثلــة  مــن  المتشــاطئة.  البلــدان  بيــن 

أحــواض األنهــار المّتصفــة بالنزاعــات يف منطقــة 

الشــرق األوســط حــوض نهــري دجلــة والفــرات 

لیــس  المثــال،  النيــل. فعلــى ســبيل  وحــوض 

والفــرات  دجلــة  نهــري  إدارة  العــراق  بمقــدور 

دون التواصــل والتعــاون مــع تركيــا وســوريا - 

دولتــي المنبــع والمجــری العلــوي بالتتــايل. مــن 

شــأن التدخــالت يف مناطــق المنبــع والمجــری 

العلــوي مــن األحــواض عبــر الحــدود أن تؤثــر 

علــى مناطــق المصــّب. عــادة مــا تكــون لهــذه 

مختلفــة  إنمائيــة  خطــط  المتشــاطئة  البلــدان 

وربمــا متعارضــة، وأي تدخــل يف بلــدان المنبــع 

والمجــرى العلــوي قــد تكــون لــه عواقــب علــى 

كميــة الميــاه و/أو جودتهــا يف بلــدان المصــّب. 

ومــن دون التعــاون بيــن البلــدان المتشــاطئة 

التــي تتقاســم أحواًضــا عبــر الحــدود، قــد تشــكل 

األحــواض  هــذه  يف  للميــاه  الســليمة  اإلدارة 

تحديًــا معقــًدا.  

3.1 .  قطاع المياه في العراق

1.3.1 الجهات المعنیة الرئيسية يف قطاع 
المياه العرايق

الهيئــة  هــي  العــراق  يف  المائيــة  المــوارد  وزارة 

المائيــة.  المــوارد  إدارة  عــن  المســؤولة  الرئيســية 

جميــع  علــى  للتغلــب  التدابيــر  تتخــذ  التــي  هــي 

التحديــات المتعلقــة بمــوارد الميــاه يف البلــد مــن 

ا  جــدًّ محــددة  اســتراتيجية  خطــط  وضــع  خــالل 

إلدارة الميــاه، بمــا يف ذلــك التعــاون والتنســيق مــع 

البلــدان المتشــاطئة والبحــث والتطويــر وتحســين 

قطاعــي الزراعــة والصــرف الصحــي وتنفيــذ برامــج 

المعنيــة  األخــرى  الجهــات  مــن  العامــة.  التوعيــة 

البيئــة  )مثــل  الميــاه  مســتخدمو  الميــاه  بقطــاع 

الصحــة  ووزارة  والصناعــة(  والزراعــة  والبلديــات 

بيــن  المشــترك  الوطنــي  والمجلــس  والبيئــة 

والمنظمــات  الخــاص  والقطــاع  للميــاه  الــوزارات 

غيــر الحكوميــة العاملــة يف مجــال الميــاه والصــرف 

الصحــي.

2.3.1 مستخدمو المياه الرئیسیون يف 
العراق

وفًقــا لتقديــرات وزارة المــوارد المائيــة يف العــراق، 

العــراق  يف  الميــاه  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــإن 

كثــر مــن 85٪ مــن إجمــايل الســحب( ُتســتخدم  )أ

ميــاه  احتياجــات  تــأيت   .)3 )الشــكل  الزراعــة  يف 
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أهــوار  احتياجــات  وكذلــك  والصناعــة،  البلديــة 

وادي الرافدیــن، يف المرتبــة الثانيــة، علــى الرغــم 

األهــوار  إىل  المرســلة  الفعليــة  الميــاه  أن  مــن 

تختلــف مــن ســنة إىل أخــرى. يف المرتبــة الثالثــة 

)6٪(، يتــم إرســال الميــاه إىل الخليــج عبــر نهــر شــط 

العــرب كمطلــب لالنســیاب البيئــي، ثــم يــأيت أخيــًرا 

والماشــية.  الســمكية  للمــزارع  الميــاه  اســتخدام 

عــام  يف   )IEI( العــرايق  الطاقــة  معهــد  أفــاد  وقــد 

للمناطــق  الحاليــة  الميــاه  إمــدادات  بــأن   2018

الحضريــة تبلــغ حــوايل 73٪ مــن تلبيــة الطلــب. ويف 

اإلمــدادات إىل  الريفيــة، تنخفــض هــذه  المناطــق 

.٪45-40

اإلطار 3: المیاه ليست مجرد میاه!

منفصلــة  أنظمــة  عــدة  مــن  األرض  تتكــون 

هــذه  تشــمل  الــدوام.  علــی  متفاعلــة  ولكــن 

األنظمــة، علــى ســبيل المثــال، الغــالف المــايئ 

ذلــك  يف  بمــا  األرض،  علــى  الميــاه  )جميــع 

والمحيــط  والمحيطــات(  والبحيــرات  األنهــار 

يف  بمــا  الحيــة،  الكائنــات  )جميــع  البيولوجــي 

الميــاه  والنباتــات(.  والحيوانــات  البشــر  ذلــك 

هــي مــورد موصــل يربــط العديــد مــن مكونــات 

أنظمــة األرض. ولذلــك، ينبغــي أال نغفــل هــذه 

اإلدارة  أجــل  مــن  الحیویــة  المترابطــة  الروابــط 

الســليمة لمــوارد الميــاه. علــى ســبيل المثــال، 

يؤثــر البشــر )المجــال الحيــوي( تأثيــًرا شــديًدا 

يف المــوارد المائيــة )الغــالف المــايئ(، ليــس مــن 

حيــث كميــة الميــاه فحســب وإنمــا مــن حيــث 

ــا اتفــاق واســع األطــر  الجــودة أيًضــا. يوجــد حاليًّ

على أهمية اتباع نُهج شاملة )متكاملة( إلدارة 

المتكاملــة  »اإلدارة  تســّمى  مــا  وهــي  الميــاه، 

للمــوارد المائيــة -IWRM ». الهــدف الرئيســي 

مــن مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 

واألراضــي  الميــاه  مــوارد  جميــع  إدارة  هــو 

المتاحــة بطريقــة منّســقة ومتكاملــة وبطريقــة 

منِصفــة لتعظيــم عائدهــا االقتصــادي ورفاهیــة 

المجتمــع، مــع مراعــاة اســتدامة تلــك المــوارد 

يف  يبحــث  فهــو  المســتقبل.  جيــل  أجــل  مــن 

المــوارد المائيــة يف مــا وراء الحــدود السياســية 

بيــن البلــدان المتشــاطئة ويشــجع علــى إدارة 

تشــمل  واحــدة.  كمنظومــة  الحــوض  مــوارد 

إدارة الميــاه العديــد مــن التخصصــات، بمــا يف 

ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، العلــوم 

والميــاه والعلــوم االجتماعيــة واالقتصــاد وإدارة 

المشــاريع. ينبغــي إشــراك هــذه التخصصــات 

يف أنشــطة إدارة الميــاه لضمــان فعاليــة الحلــول 

المقترحــة.

2. أبعاد المشكلة: لماذا 
جودة المياه في الحوض 

متدهورة للغاية؟
إدارة  يف  التحديــات  مــن  العديــد  العــراق  يواجــه 

مــوارده المائيــة، يعــود بعضهــا ألســباب خارجيــة، 

إدارة  ســوء  إىل  رئيســي  بشــكل  ذلــك  ويرجــع 

المــوارد المائيــة الداخليــة. بالتــايل، فقــد أثــر ذلــك 

يف خدمــات الميــاه التــي تقتصــر يف بعــض المــدن 

ــا، وغالًبــا مــا تكــون الميــاه  علــى بضــع ســاعات يوميًّ

غيــر  الحــاالت  مــن  كثيــر  رديئــة، ويف  نوعيــة  ذات 

صالحــة للشــرب )األنصــاري، 2013(. تــم تلخیــص 

هــذه  بيــن  مــن   .4 الشــكل  يف  التحديــات  تلــك 

التحديــات جميعهــا، يتمثــل التحديــان الرئيســيان 

يف عــدم اعتمــاد وتنفيــذ مبــادئ اإلدارة المتكاملــة 

للمــوارد المائيــة، وضعــف التعــاون العابــر للحــدود 

بيــن البلــدان المتشــاطئة؛ ويؤثــر هــذان التحديــان 

الرئيســيان بشــكل أساســي علــى جــودة الميــاه يف 

الحــوض.
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1,2 . االفتقار لإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية  )IWRM( في 

حوض دجلة والفرات

يتعّيــن علــى البلــدان المتشــاطئة يف حــوض دجلــة 

والفــرات وضــع خطــة لــإدارة المتكاملــة للمــوارد 

المائيــة وتنفيذهــا مــن أجــل الوصــول إىل أقصــى 

حــّد لفوائــد المنظومــة بأكملهــا واســتخدام المــوارد 

بكفــاءة واســتدامة. ينطــوي هــذا أيًضــا علــى إدارة 

شــاملة عبــر مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بيــن 

البلــدان المتشــاظئة وكل بلــد مــن خــالل إشــراك 

المعنييــن يف عمليــة  المصلحــة  أصحــاب  جميــع 

صنــع القــرار. مــع أن ذلــك يبــدو ســهل التنفيــذ، إاّل 

أن مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة لــم 

ُينّفــذ بنجــاح يف الحــوض، رغــم المحــاوالت التــي 

بُذلــت علــى مــدى ســنوات عديــدة لالتفــاق علــى 

المائيــة.  للمــوارد  متكاملــة  وإدارة  متكامــل  حــل 

ببعــض  ــا  جزئيًّ مرتبًطــا  ذلــك  يكــون  أن  ويمكــن 

عــدم  )مثــاًل  السياســية  الجغرافيــة  العقبــات 

االجتماعيــة  واالختالفــات  السياســي(  االســتقرار 

مــن  أواًل  معالجتهــا،  يجــب  التــي  والديموغرافيــة 

ترغــب يف  كانــت  إذا  المتشــاطئة  البلــدان  جانــب 

يف  المتاحــة  المحــدودة  المائيــة  المــوارد  إدارة 

ــا  ــا للمبــادئ القانونيــة الدوليــة، وثانًي الحــوض وفًق

باتّبــاع التخطيــط الســليم المســتند علــى المعرفــة 

القائمــة علــى العلــم. 

1

5

6

2

3

4

تدهور نوعية المياه وتلوث الموارد المائية

عدم وجود خطة تنسيق مائية لتطوير 
الصناعات والتجمعات السكنية  

الحضرية والريفية والزراعة

تناقص موارد المياه المتجددة بسبب 
ظروف مناخية قاسية )مثل الجفاف( 

واالستخدام المفرط

انخفاض مناسيب المياه بسبب 
بناء السدود يف بلدان المنبع 

وأعلى المجرى المايئ

نزاعات المياه وعدم اتفاق البلدان المتشاركة بالحوض 
إلدارة الموارد المائية فيه كمنظومة واحدة

غياب التنفيذ لمنظومة إدارة متكاملة للموارد مائية

الشکل 4: التحديات الرئيسية يف إدارة الموارد المائية يف العراق.
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2,2 . إدارة مياه دجلة والفرات 
عبر الحدود 

تعتمــد تركيــا وســوريا والعــراق علــى نظــام نهــري 

وتأمیــن  المــايئ  األمــن  لضمــان  والفــرات  دجلــة 

وتعتمــد  البلــدان.  لتلــك  الغــذايئ  واألمــن  الطاقــة 

 - تركيــا  علــى  شــديًدا  اعتمــاًدا  والعــراق  ســوريا 

واســتعدادها   - الحــوض  النهــري يف  المنبــع  بلــد 

لتقاســم إمــدادات الميــاه الســطحية )التوجهــات 

بنــاء  أدى  وقــد   .)2016 الدوليــة،  المســتقبلية 

الســدود يف جزء المنبع من الحوض إىل انخفاض 

تدفــق كال النهريــن مــع تأثيــر علــى جــودة الميــاه، 

)األنصــاري  ســوريا  وتليهــا  العــراق  يف  خاصــة 

 .)2018 وآخــرون، 

لالتفــاق  األهميــة  بالــغ  أمــر  الــدويل  التعــاون  إن 

اســتراتيجيات  وعلــى  الميــاه  لتوزيــع  آليــة  علــى 

إدارة المــوارد المائيــة وتلــوث الميــاه التــي تتفــادى 

الميــاه  معاهــدات  وتــؤدي  الميــاه.  جــودة  تدهــور 

للنزاعــات  الســلمية  التســوية  يف  ا  أساســيًّ دوًرا 

الميــاه  تلــوث  ذلــك  يف  بمــا  بالميــاه،  المتصلــة 

يف  توجــد  المصــب.  علــى  وعواقبــه  المنبــع  مــن 

المجمــوع ســبع معاهــدات واتفاقیــات فيمــا بيــن 

المعاهــدات  أن  إاّل  المتشــاطئة.  الحــوض  بلــدان 

الوضــع  تبقــی ضعيفــة يف تحســين  واالتفاقیــات 

طالمــا لــم يتــم وضــع أحــكام عمليــة للرصــد وآليــات 

الميــاه  بتوزيــع  تتعلــق  محــددة  وأحــكام  إنفــاذ 

تعالــج االختالفــات يف تدفــق الميــاه واالحتياجــات 

المتغيــرة.

بيــن  التفــاوض  أســلوب  إن  ذلــك،  علــى  عــالوة 

البلــدان المتشــاطئة لنهــري دجلــة والفــرات يحــدد 

ولجنــة  منظمــة  توجــد  االتفاقيــات.  تلــك  نجــاح 

 )ORB( تكفــل .)ORB( واحــدة للحــوض النهــري

األعضــاء  الــدول  مــن  مشــتركة  قــرارات  اتخــاذ 

بشــأن المــوارد المشــتركة )شــماير، 2013(، غيــر 

بالميــاه  المعنيــة  المشــتركة  الفنيــة  اللجنــة  أن 

والفــرات  دجلــة  لنهــري   )JTCW( اإلقليميــة 

اآلراء  بتوافــق  قــرار  أي  إىل  التوصــل  يف  فشــلت 

تركيــا  بيــن  المائيــة  المــوارد  إدارة  مبــادئ  بشــأن 

وســوريا والعــراق؛ يف نهایــة المطــاف لــم یعــد لهــا 

.)2009 وراماســار،  )إســالر  وجــود 

إن بنــاء الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة بخصــوص 

النهرین کمنفعة مشــتركة ضروري لتحقيق دجلة 

فــإن  الخصــوص،  ُموحََّديــن. وعلــى وجــه  وفــرات 

تبــادل البيانــات والمعلومــات لــه أهميــة قصــوى. 

ــا وآثــار  بالنظــر إىل مصــدر التلــوث المفــرَّق مكانيًّ

الترتيبــات  أن   )2019( ويــدر  يــرى  التلــوث،  هــذا 

المســتويات  والمتعــددة  المترابطــة  التعاونيــة 

التــي تدعــم بنــاء القــدرات المؤسســية هــي أفضــل 

األســاليب لمعالجــة مثــل هــذه الحــاالت مــن عــدم 

التکافــؤ االجتماعــي اإليكولوجــي.

3. جودة المياه في نهري 
دجلة والفرات

نظًرا لموقعه الجیوسياســي باعتباره بلد المصب 

العــراق  يشــهد  والفــرات،  دجلــة  لنهــري  النهــايئ 

مختلفــة،  لدراســات  وفًقــا  للميــاه.  شــديًدا  تلوثًــا 

وروافدهمــا  النهریــن  هذیــن  يف  الميــاه  جــودة  إن 

جيــدة  وتركيــا  ســوريا  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب 

بمــا   ،)2009 والزراعــة،  األغذيــة  )منظمــة  ا  نســبيًّ

يف ذلــك الميــاه اآلتیــة مــن روافــد داخــل العــراق. 

وُيعتبــر التوســع يف مناطــق الــري يف بلــدان المنبــع 

الرئيســي  الســبب  المســترَجعة  النهریــن  ومیــاه 

وتتدهــور  العــراق.  يدخــل  الــذي  الميــاه  لتلــوث 

جــودة الميــاه أثنــاء انســیابها يف اتجــاه المصــب، ال 
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ســيما يف المناطــق الحضريــة القريبــة مــن األنهــار 

مثــل بغــداد والبصــرة. وقــد يرتبــط ذلــك بالعديــد 

الســريعة يف معــدل  الزيــادة  العوامــل مثــل  مــن 

الــذي وصــل إىل 2.25 يف المئــة  النمــو الســكاين، 

وفًقــا إلحصــاءات البنــك الــدويل )2011(، وتدهــور 

وشــبكات  بالميــاه  المرتبطــة  التحتيــة  البنيــة 

المباشــر  التلــوث  عــن  فضــاًل  الصحــي،  الصــرف 

والمنزليــة،  الصناعيــة  القطاعــات  عــن  الناجــم 

التــي تقــوم يف معظــم الحــاالت بتصريــف مياههــا 

العادمــة مباشــرة يف النهــر دون معالجــة مســبقة.

يتــم   ،)2013( األنصــاري  أجراهــا  لدراســة  وفًقــا 

مــن  مکعــب  متــر  ألــف   500 مــن  كثــر  أ صــرف 

ميــاه الصــرف الصحــي غیــر المعالجــة يف األنهــار 

يف العــراق كل يــوم. وقــد تدهــورت جــودة الميــاه 

مــن  المســترَجعة  المیــاه  بفعــل  النهريــن  كال  يف 

أنشــطة الــري يف العــراق. وفضــاًل عــن ذلــك، ســاهم 

يف هــذه المشــكلة أیًضــا انخفــاض منســوب الميــاه 

بســبب  العــراق  يف  والفــرات  دجلــة  نهــري  يف 

المنبــع.  مناطــق  يف  التطــورات 

المناخيــة  التبخــر واالختالفــات  ارتفــاع معــدل  إن 

كــم األمــالح  الحــادة وتكــرار أحــداث الجفــاف وترا

وانخفــاض  الصحــي  الصــرف  وســوء  والرواســب 

دجلــة  مــن  الســفلى  المناطــق  يف  التربــة  نوعيــة 

والفــرات، كلهــا أســباب طبيعيــة تــؤدي إلــی تفاقــم 

المجتمعات دون التوصيل المناسب 
لشبكات مياه الشرب النظيفة والصرف 

الصحي

مصادر األسماك وقطاع السياحة

نوعية مياه الشرب ال تفي بمعايير منظمة 
الصحة العالمية - WHO أو المعايير 

الوطنية العراقية لجودة المياه )صحيفة 
وقائع - المياه - 2013 (، التي يمكن أن 

تكون مصدًرا لألمراض.

معظم المياه الجوفية يف المدن الكبرى 
والمناطق الريفية غير مناسبة بسبب 

ارتفاع الملوحة والتلوث العايل.

النظام البيئي والسكان األصليين ألهوار 
بالد ما بين النهرين

اآلثار المترتبة

المجتمعات األكثر تضرًرا بتدهور 
جودة المياه

صغار المزارعين الذين يقومون بإرواء 
محاصيلهم مباشرة باستخدام المياه 

الملوثة من األنهار

الشكل 5: اآلثار المترتبة علی تدهور نوعية المياه 
على المجتمعات المحلية المتضررة
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اآلثــار الضــارة للتلــوث الــذي یتســبب فیــه اإلنســان. 

کمــا إن تدهــور نوعيــة الميــاه والتلــوث الشــديد مــن 

مصــادر عديــدة، باإلضافــة إىل الزيــادة الســريعة يف 

خطيــًرا  تهديــًدا  يشــكالن  أصبحــا  الميــاه،  ملوحــة 

للعــراق، ممــا يفــرض تحديــات ملحــة تحتــاج إىل 

االفتقــار  بســبب  األمــر  هــذا  فداحــة  وتــزداد  حــل. 

يجعــل  ممــا  الميــاه،  لرصــد  كافيــة  شــبكات  إىل 

مــن الصعــب فهــم مــدى المشــكلة واتخــاذ تدابيــر 

فيمــا بعــد لمعالجــة نوعيــة الميــاه والتلــوث. تــرد يف 

الشــكل 5 أدنــاه المجتمعــات المحليــة المتضــررة 

مــن المشــاكل المذكــورة أعــاله والعواقــب المترتبة 

عليهــا.

بشــأن  ــا  حاليًّ قلقــون  نحــن  لمــاذا   :4 اإلطــار 

الميــاه؟

أواًل، ينبغــي أن نعــرف أن الميــاه العذبــة تشــکل 

لميــاه  اإلجماليــة  الكميــة  مــن  صغيــًرا  جــزًءا 

األرض، ومعظــم هــذا الجــزء الصغيــر موجــود 

يف األنهــار الجليديــة والجليــد والميــاه الجوفيــة، 

لذلــك،  عليهــا.  الحصــول  يمكــن  بالــكاد  التــي 

فــإن الميــاه الســطحیة العذبــة المتبقيــة التــي 

ا وموّزعــة  يســهل الوصــول إليهــا محــدودة جــدًّ

علــى نحــو غيــر متســاو يف جميــع أنحــاء العالــم. 

يف حيــن أن بعــض المناطــق تتمتــع بكميــات 

ا منهــا، هنــاك مناطــق أخــرى تواجه  وفيــرة نســبيًّ

تتمتــع  المثــال،  ســبيل  علــى  شــديدة.  نــدرة 

البلــدان األوروبيــة بكميــات وفيــرة مــن المــوارد 

كبيــرة  كميــات  وتتلقــى  والجوفيــة  الســطحية 

مــن األمطــار ســنويًّا. ويف الوقــت نفســه، مناطــق 

مثــل منطقــة الســاحل األفريقــي - وهــي واحــدة 

كثــر المناطــق جفاًفــا يف العالــم - لديهــا  مــن أ

وتتلقــى  محــدودة  ســطحية  ميــاه  مصــادر 

كميــة  تشــكل  األمطــار.  مــن  ضئیلــة  كميــات 

الحفــاظ  ولكــن  القلــق،  تثيــر  مشــكلة  الميــاه 

علــى نوعيتهــا الجيــدة يمثــل تحديًّــا كبيــًرا. ففــي 

جميــع أنحــاء العالــم، يمكــن العثــور علــى الميــاه 

النظيفــة  الميــاه  مــن  بــدًءا  مختلفــة،  بجــودات 

الصالحــة للشــرب إىل الملوثــة للغايــة. وبســبب 

األنشــطة البشــرية والظواهــر الطبيعيــة األخــرى 

)مثــل تســرب ميــاه البحــر إىل الميــاه الجوفيــة(، 

أصبحــت الميــاه العذبــة يف العالــم مــورًدا نــادًرا. 

هــي  الميــاه  تلــوث  مصــادر  تكــون  أن  يمكــن 

الصــرف  وميــاه  والتعديــن  والزراعــة  الصناعــة 

الصحــي غيــر المعالجــة. إن زيــادة عــدد ســكان 

العالــم وزيــادة الطلــب علــى الميــاه مــن أجــل 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مثــل إنتــاج 

األغذيــة، يضعــان هــذا المــورد الحيــوي تحــت 

ضغــط هائــل. 

1,3. تقييم هدف التنمية 
المستدامة )SDG( الهدف 1.٦.٦

إن المؤشــر 6.6.1 يتتبــع التغيــر يف مــدى النظــم 

الزمــن،  مــر  علــى  بالميــاه  المتصلــة  البيئيــة 

للنظــم  المــكاين  النطــاق  عــن  بيانــات  ويتضمــن 

الميــاه  وجــودة  وكميــة  بالميــاه  المتصلــة  البيئيــة 

داخلهــا.

النظــم البيئيــة المتصلــة بالميــاه هــي تلــك التــي 

المالحــة،  الميــاه  أو  العذبــة  الميــاه  تهيمــن عليهــا 

وتشــمل األراضــي الرطبــة النباتيــة )المســتنقعات 

والمســارات  واألهــوار  المســتنقعات  وصقیــع 

المائيــة واألراضــي الخثيــة وغابــات المانغــروف(، 

األنهــار  ومصبــات  )األنهــار  المکشــوفة  والميــاه 

الميــاه  ومســتودعات  والخزانــات(،  والبحيــرات 
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األمــم  وکالــة  2017؛  وآخــرون،  )ديكنــز  الجوفيــة 

.)2020 للميــاه،  المتحــدة 

يعتبــر العــراق مــن أدىن الــدول يف العالــم اســتناًدا 

إىل تصنيــف األمــم المتحــدة عندمــا يتعلــق األمــر 

باســتيفاء مؤشــر التنميــة المســتدامة 6.6.1 مــع 

تغيــر ســلبي بنســبة 15٪ يف مــدى نظامــه البيئــي 

التاريخــي.  بالمرجــع  مقارنــة  بالميــاه  المرتبــط 

ويظهــر هــذا الوضــع أيًضــا يف حــوض نهــري الفــرات 

ودجلــة، إذ إن جميــع بلــدان المصــب لديهــا تغييــر 

يف  بالميــاه،  المرتبــط  البيئــي  نظامهــا  يف  ســلبي 

 6.6.1 الهــدف  تحقيــق  يف  تركيــا  أداء  أن  حيــن 

ا مقارنــة بالبلــدان األخــرى يف الحــوض  جيــد نســبيًّ

والعالــم )الشــكل 6(. إن تقييــم هــذا المؤشــر هنــا 

يشــير إىل أن النظــام البيئــي المرتبــط بالميــاه يف 

الحــوض وخاصــة يف العــراق يواجــه مشــكلة كبيــرة 

ويســتخَدم بطريقــة غيــر مســتدامة، ممــا ســيزيد 

مــن تدهــور جــودة هــذه المــوارد وتوافرهــا لألجيــال 

القادمــة.

المســتدامة  التنميــة  أهــداف   :5 اإلطــار 
المتحــدة لألمــم   )SDGs(

 )SDGs( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تدعــو 
الســبعة عشــر يف أجنــدة عــام 2030 إىل اتخــاذ 
لتعزيــز  البلــدان  جميــع  قبــل  مــن  إجــراءات 
االزدهــار وضمــان مســتقبل مســتدام للجميــع، 
األمــم  )منظمــة  األرض  كوكــب  حمايــة  مــع 
هــذه  دخلــت  وقــد  تاريــخ(.  بــدون   - المتحــدة 
كانــون  مــن  األول  يف  التنفیــذ  حّيــز  األهــداف 
للتحديــات  و»تتصــدى   2016 الثاين/ينايــر 
العالميــة، بمــا يف ذلــك الفقــر وعــدم المســاواة 
والســالم  البيئــي  والتدهــور  المنــاخ  وتغيــر 
بــدون   - المتحــدة  األمــم  )منظمــة  والعدالــة« 
ميــاه  علــى  الحصــول  ألهميــة  ونظــًرا  تاريــخ(. 
الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة المناســبة للجميــع، فقــد تــم 
تســليط الضــوء علــى ذلــك بهــدف محــدد وهــو 
)الهــدف #6(، الــذي يكفــل اإلدارة المســتدامة 
والصــرف  الميــاه  علــى  الحصــول  وإمكانيــة 
الصحــي للجميــع. ولــه ســت غایــات رئيســية 

متكاملــة. بطريقــة  رصدهــا  ينبغــي 
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الجمهوریة العربیة 
السوریة، 4 -    

 6.6.1 SDG الشکل 6: الوضع يف بلدان )أو مناطق( مختلفة يف الحوض على مؤشر
التغير يف مدى النظم البیئیة المتعلقة بالمياه مع مرور الوقت کنسبة )2016( 

مقارنة مع القیمة المرجعیة 2001 - 2005.
 مصدر البيانات: وکالة األمم المتحدة للمیاه، )2020(.
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4. هل هناك أمل في أن 
يكون هناك دجلة وفرات 

نظيفين؟  
1,4. دور نقل المعارف

إن الضغــط علــى المــوارد المائيــة، علــى الصعيــد 

فعالــة  سياســات  اعتمــاد  يســتوجب  العالمــي، 

وتطويــر تكنولوجيــات حديثــة مــن أجــل التصــدي 

البشــرية  يواجــه  الــذي  الكبيــر  للتحــدي  بفعاليــة 

اليــوم. وقــد نجحــت أحــواض عديــدة عبــر الحــدود 

يف اســتعادة جــودة الميــاه )مثــل حــوض الرايــن(. 

وأحــواض  البلــدان  مــن  العديــد  ألن  ونظــًرا 

هــذه  واعتمــاد  تطويــر  يف  ا  جــدًّ متقدمــة  األنهــار 

نقــل  فــإن  الحديثــة،  التكنولوجيــات والسياســات 

أمــر أساســي يف هــذا الصــدد. ويمكــن  المعــارف 

للبلــدان أن تتعلــم مــن تجــارب بعضهــا البعــض.

يمكــن التصــدي للعديــد مــن التحديــات المتصلــة 

بتدهــور جــودة الميــاه والتلــوث مــن خــالل الــدروس 

المســتفاَدة مــن دراســات الحالــة الناجحــة. وســتتم 

دراســة حــوض الرايــن العابــر للحــدود، الواقــع يف 

نقــل  لتيســير  بلــدان،  تســعة  وتتقاســمه  أوروبــا 

سيســاعد  والفــرات.  دجلــة  حالَتــي  إىل  المعرفــة 

هــي  مــا  مثــل:  أســئلة  عــن  اإلجابــة  علــى  ذلــك 

نهــري دجلــة والفــرات  الكفیلــة بتنظيــف  الســبل 

الشکل ٧: مقارنة بين دجلة والفرات ونهر الراين والنيل من حيث
 )أ( مياه الصرف الصحي و)ب( التلوث بالمغذیات.

TWAP http://twap-rivers.org/#global-basins  :المصدر

أ

ب
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يجــب  التــي  واإلجــراءات  األساســية  والشــروط 

األنهــار؟ لتنظيــف  اتخاذهــا 

كثــر  ومــن شــأن نقــل المعرفــة أن يســّهل اعتمــاَد أ

األســاليب فعاليــة دون الحاجــة إىل إجــراء التجــارب 

واألخطــاء )فینــك دي کروییــف وآخــرون، 2013( 

وهــو نهــج يمكــن أن يــؤدي إىل حلــول مكلفــة يف 

الوقــت والجهــد والمــوارد الماليــة. 

إن نقــل المعرفــة مــن األحــواض األخــرى ممارســة 

تهــدف  التــي  الحلــول  وتنفيــذ  لتخطيــط  ممتــازة 

والحفــاظ  األنهــار  يف  الميــاه  جــودة  تعزيــز  إىل 

متشــابهة،  کلهــا  ليســت  األحــواض  لكــن  علیهــا. 

والتحديــات التــي تواجههــا مختلفــة، وذلــك بســبب 

عــدة عوامــل، بمــا يف ذلــك الجوانــب االجتماعيــة 

واالقتصاديــة والسياســية والماليــة. وفًقــا لبرنامــج 

األمــم  )برنامــج  للحــدود  العابــرة  الميــاه  تقييــم 

الدنماركــي  المعهــد   -  UNEP للبيئــة  المتحــدة 

فــإن   ،)2016  ،UNEPو  DHI  - الهيدروليكــي 

جميــع األحــواض عبــر الحــدود الواقعــة يف منطقــة 

ذلــك  بمــا يف  أفريقيــا،  األوســط وشــمال  الشــرق 

ُتظهــر مســتويات عاليــة  النيــل واألردن،  حوضــي 

مــن المخاطــر فيمــا يتعلــق بجــودة الميــاه، ومــا لــه 

وجــه  علــی  المســتعَملة  بالميــاه  بالتلــوث  عالقــة 

الخصــوص )الشــكل 7(. عــالوة علــى ذلــك، مــن 

عبــر  األحــواض  هــذه  بعــض  تكــون  أن  المتوقــع 

ســاخنة  بــؤًرا   - والفــرات  دجلــة  مثــل   - الحــدود 

المســتقبل  يف  للحــدود  العابــرة  للصراعــات 

)فارینوســي وآخــرون، 2018(. وعلــى الرغــم مــن 

الســياق المحلــي واألوضــاع المحليــة )االجتماعيــة 

األحــواض  تكــون  أن  يمكــن  مثــاًل(،  واالقتصادیــة 

ا لكيفيــة  األخــرى )مثــل نهــر الرايــن( نموذًجــا جيــدًّ

ذات  أنهــار  إىل  التلــوث  شــديدة  األنهــار  تحويــل 

علــى  جيــدة  أمثلــة  تمثــل  وهــي  عاليــة.  جــودة 

اعتمــاد وتنفيــذ مفاهيــم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد 

المائيــة وتوّفــر معرفــة قائمــة علــى األدلــة بشــأن 

عبــر  الفعــال  التعــاون  بهــا  التــي ســاهم  الكيفيــة 

الميــاه. جــودة  نجــاح تحســين  الحــدود يف 

ا وتصرّف محلًيّا 2,4. فّكر عالميًّ

إىل  منطقــة  مــن  المائيــة  المــوارد  إدارة  تختلــف 

فــإن  ولذلــك،  الجغرافيــة.  لألوضــاع  وفًقــا  أخــرى 

المتقدمــة  البلــدان  بيــن  مثــاًل  المعــارف،  نقــل 

ویســتوجب  تحديًــا،  يشــكل  الناميــة،  والبلــدان 

فيمــا  خصوًصــا  بحــرص،  معــه  التعامــل  ضــرورة 

والسياســية.  الثقافيــة  باالختالفــات  يتعلــق 

وينبغــي أن تراعــي أفضــل الممارســات المتعلقــة 

هــذه  الميــاه،  جــودة  ســيما  وال  الميــاه،  بــإدارة 

الحلــول  تکــون  أن  ويجــب  النســبية،  االختالفــات 

معــّدة خصيًصــا ومكّيفــة وفًقــا للظــروف المحليــة 

)كامبــل وبارلــو، 2017(. يمكــن تكييــف الــدروس 

المســتفادة مــن حــاالت تنظيــف األنهــار الناجحــة 

مــع نهــري دجلــة والفــرات مــع إيــالء اهتمــام خــاص 

التلــوث  ونــوع  »مصــدر  مؤشــرات  لمعلمــات 

للحــدود  العابــرة  والصراعــات  التمويليــة  والقيــود 

وحوكمــة الميــاه والقانــون والتشــريع والشــواغل 

تكييــف  شــأن  مــن  والثقافيــة«.  االجتماعيــة 

المواصفــات  مــع  األخــرى  األحــواض  معــارف 

المحليــة لحــوض نهــري دجلــة والفــرات أن يســهل 

لذلــك. خصيًصــا  مصّممــة  حلــول  اقتــراح 

یعــرض الجــدول 2 إطــار نقــل المعرفــة لمختلــف 

العوامــل المؤثــرة علــى إمكانيــة تطبيــق الــدروس 

حــوض  مــن  واإلمكانــات(  )القيــود  المســتفادة 

الرايــن إىل دجلــة والفــرات. النتائــج هــي التــي تقــرر 

بشــأن الــدروس المســتفادة الــواردة يف الجــزء 6.
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الجدول 2- إطار لنقل المعرفة من العوامل المختلفة التي تؤثر على تطبيق الدروس
 المستفادة من حوض الراين إىل حوض دجلة والفرات

*تم اختيار السنة المرجعية 1986 على أساس حقيقة أن البلدان المتشارکة بدأت يف اتخاذ إجراءات بعد الحريق يف شركة ساندوز لألدوية 
يف مدينة بازل السويسرية، والتي تسببت يف تلوث نهر الراين. 

** إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية واألردن غير مشمولة بسبب مساحاتها الصغيرة داخل األحواض.

دجلة والفرات )الوقت الحاضر( الرايِن )الوقت الحاضر( الراين )1986( * العوامل

868.000 164.000  164.000 المساحة )کم2(
)UNEP-D2016 و UNEP( 

65.437 48,831 - الكثافة السكانية )ملیون فرد(
)2016 UNEP-DH و UNEP(

6: إیران، العراق، األردن، المملكة 
العربية السعودية، سوريا، ترکیا

9: النمسا، بلجیکا، 
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، 

ليشنشتاين، لوکسمبرغ، 
هولندا، سويسرا

- عدد البلدان المتشاطئة**

879.19 5 دوالر أمریکي للفرد 543.47 49 دوالر أمريكي 
للفرد

النمسا: 99.04
بلجيكا: 120.01
فرنسا: 771.47

ألمانيا: 1046.26
لیشنشتاین: 0.78 

لوكسمبرغ: 6.92

الوضع االقتصادي )الناتج المحلي 
اإلجمايل، GDP بقيمة الدوالر 

األمریکي الحالية(
)البنك الدويل، 2020(

)2016 UNEP-D و UNEP(

147.67  74.97 - تصريف النهر )كم3/سنة(
)2016 UNEP-DHI و UNEP( 

التلوث المادي والكيميايئ )الفلزات 
الثقيلة والملوحة( والتلوث 

البيولوجي )البيايت وآخرون، 2012؛ 
منصور وسعيد، 2018(

جزيئات البالستيك 
الصغيرة-الميكروبالستيك 

)ماين وآخرون، 2016(

مادي وكيميايئ )بما يف 
ذلك المعادن الثقيلة مثل 

الكادميوم والزئبق والرصاص 
والزنك( والتلوث البيولوجي

نوع التلوث

مصادر متعددة: المنازل والزراعة 
والصناعة وبناء السدود يف المنبع 
ومخلفات الحرب )ليلى والراوي، 

1988؛ ثناء وآخرون، 2009؛ 
فارول وآخرون 2010؛ األنصاري 

وكنوتسون، 2011؛ األنصاري 
وآخرون، 2018(

مصادر متعددة: محطات 
معالجة مياه الصرف 

الصحي والروافد والهدار 
)ماين وآخرون، 2016(

 

مصادر متعددة: المحلية 
والزراعة والصناعة

مصدر التلوث

ملوث للغاية
نوعية جيدة بشكل عام. 

إال أنه، ملوث للغاية 
بالميكروبالستيك 

ملوث للغاية كثافة التلوث

غير موجود موجود موجود االتفاقات العابرة للحدود التي 
تهدف حصّرا إىل الحد من التلوث 

النهري

َضئيل  آليات شفافة لتبادل 
المعلومات

قائمة، لكنها بحاجة إىل تعزيز تبادل المعلومات

غير موجود موجود موجود نظام اإلنذار المبكر على نطاق 
الحوض وخطة التنبيه
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كبــر بـــ5.3 مــرات  إن حــوض نهــري دجلــة والفــرات أ

مــن حــوض الرايــن، وتصریــف النهــر أعلــى بمرتيــن. 

كثر تعقيًدا  هــذه الحقيقــة تــؤدي إىل عمليــة تنفيــذ أ

حــوض  يف  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  لــإدارة 

دجلــة والفــرات مقارنــة بالرايــن، خاصــة بالنظــر إىل 

النهــر  التــي تدخــل  الملوثــات  أن مصــادر وكميــة 

تعتمــد علــى حجــم الحــوض واألنشــطة التــي تتــم. 

دجلــة  نهــري  يف  الحاليــة  الميــاه  تلــوث  حالــة  إن 

والفــرات مماثلــة لحالــة نهــر الرايــن يف الماضــي؛ إذ 

يوجــد تلــوث مــادي وكيميــايئ وبيولوجــي. فالرايــن 

يف الوقــت الحاضــر يظهــر تحســينات ضخمــة، ممــا 

يمــد جســور األمــل لدجلــة والفــرات.

یبلــغ عــدد البلــدان المتاخمــة المتشــاركة يف إدارة 

نهري دجلة والفرات عبر الحدود ســّتة بلدان وهو 

أقــل مــن عــدد البلــدان التــي يف منطقــة الرايــن )9 

بلدان(. ولذلك، ُيتوقع أن يكون هناك إعداد مايئ 

عابــر للحــدود أقــل تعقيــًدا. لكــن بســبب الوضــع 

الجیوسياســي يف المنطقــة والحــروب المســتمرة 

والماضيــة، تحولــت الميــاه إىل قضيــة أمــن قومــي 

ذات مکانــة اســتراتيجية يف البلــدان المتشــاطئة. 

ا عابــر للحــدود  وهــو يــؤدي إىل ســياق محــدد جــدًّ

المســتفادة  الــدروس  تطبيــق  إمكانيــة  مــن  يحــّد 

ونقــل المعــارف مــن األحــواض األخــرى.

المســتفادة  الــدروس  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

المســتَمّدة مــن تجربــة نهــر الرايــن والمتوائمــة مــع 

إطــار نقــل المعــارف تتــم مناقشــتها مــع الخبــراء 

األكاديميــة  األوســاط  مــن  المصلحــة  وأصحــاب 

والناشــطين  المــدين  والمجتمــع  والممارســين 

البيئييــن.

5. متطلبات الوصول إلى 
دجلة وفرات نظيفين

النهــر يعــد  إن منــع دخــول الملوثــات إىل شــبكة 

خطــوة حاســمة نحــو نهــر نظيــف. ويشــمل ذلــك 

مراقبــة مــن يقــوم بتلويــث النهــر، وشــّدة التلــوث، 

األولويــة  البلــدان  تعطــي  الملوثــات.  وأنــواع 

للمصــادر المختلفــة للتلــوث وآثــاره ثــم تســتهدف 

اإلجراءات للحد منه. إيقاف مصادر التلوث شــرط 

عــام،  الميــاه. وبشــكل  جــودة  لتحســين  أساســي 

الحــد مــن التلــوث مــن مصــدر واحــد وإدارتــه أســهل 

االســتراتيجيات  تشــمل  متعــددة.  مصــادر  مــن 

التــي يمكــن اتخاذهــا مــا يلــي:

• معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي قبــل تصريفهــا 	

يف منظومــات األنهــار.

• قطــاع 	 يف  األســمدة  اســتخدام  وتقليــل  إدارة 

الزراعــة.

• نُهج المركزية لمعالجة المياه.	

دجلــة  نهــري  مثــل  الملوثــة  األنهــار  إىل  بالنســبة 

والتقنيــات  األســاليب  بعــض  هنالــك  والفــرات، 

ويمكــن  واســع  نطــاق  علــى  تطبيقهــا  یتــم  التــي 

التنظيــف  منهــا  األنهــار،  لتنظيــف  اســتخدامها 

إىل  المســتندة  والحلــول  والمعــدين  الكيميــايئ 

هــذه  لمثــل  الناجــح  التنفيــذ  لكــن  الطبيعيــة. 

األســاليب والتقنيــات علــى مســتوى حــوض النهــر 

يتطلــب شــروًطا هيكليــة وبنــى تحتيــة باإلضافــة 

إىل نُهــج متکاملــة، بمــا يف ذلــك المشــاركة العامــة 

وجهــود الحكومــة متضامنــة مًعــا. إضافــة، ال يمكــن 

أن تنجــح مثــل هــذه االســتراتيجيات والتقنيــات 

البلــدان  مــع  الحــدود  تعــاون عبــر  أطــر  مــن دون 

المتشــاطئة.
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اإلطار 6: المعالجة البيولوجية

إلزالــة  تقنيــة  هــي  البيولوجيــة  المعالجــة 

الكائنــات  باســتخدام  البيئــة  مــن  الملوثــات 

أو  البيئیــة  الملوثــات  لتقليــل  الدقيقــة  الحيــة 

منــع التلــوث. فهــي تهــدف إلــی اســتعادة البيئــة 

الطبيعيــة األصليــة ومنــع المزيــد مــن التلــوث 

یمکــن   .)2003 وآخــرون،  کومــار  )ساســي 

تحســين هــذه التقنيــة مــن خــالل العدیــد مــن 

الممارســات مثــل الزراعــة وزیــادة المغذیــات. 

وتســتخَدم الكائنــات الحيــة الدقيقــة والنباتــات 

هــذه  يف  النباتيــة  أو  الميكروبيــة  واإلنزيمــات 

يف  الملوثــات  مــن  الســموم  إلزالــة  العمليــة 

وآخــرون،  )جیومــا  األخــری  والبيئــات  التربــة 

ا لهــذه  2014(. إن التكاليــف المنخفضــة نســبيًّ

بشــكل  لالهتمــام  مثيــرة  تجعلهــا  الطريقــة 

الماليــة  المــوارد  الناميــة ذات  للبلــدان  خــاص 

المحــدودة. ومــن أجــل التنفيــذ الناجــح لتقنيات 

العديــد  إشــراك  يعــد  البيولوجيــة،  المعالجــة 

مــن أصحــاب المصلحــة بشــكل فعــال شــرًطا 

.)2020 وآخــرون،  )أوبرایــن  مســبًقا 

اإلطار ٧: أمثلة على حلول تكنولوجية 

المركزية لمياه نظيفة

التكنولوجيــة  الحلــول  مــن  العديــد  هنــاك 

وتنظيــف  المنــزل  الميــاه يف  لتنقيــة  الالمركزيــة 

المســطحات المائيــة. فالعديــد مــن هــذه الحلــول 

التقنيــة ويمكــن  التكلفــة ومنخفضــة  منخفضــة 

انقــر  األمثلــة.  بعــض  أدنــاه  ــا.  محليًّ بهــا  القیــام 

الحلــول. هــذه  حــول  المزيــد  لمعرفــة  الروابــط 

األنظمة المنزلية:

https:// الشمســية:   بالطاقــة  الميــاه  تعقيــم 

en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_

disinfection

https:// :فلترات سيراميكیة وطينیة

en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_water_

filter#:~:text=Ceramic%20water%20

filters%20)CWF(%20are,and%20

 bacteria%20out%20of%20water.

https://  :الترشيح الرملي البطيء

                          en.wikipedia.org/wiki/Slow_sand_filter

أنظمة األنهار:

https:// :شراك النفایات -

/stormwatersystems.com/trash-traps

https:// :نظــام تنظيــف النهــر: نظــام التنظيــف

rivercleaning .com/river-cleaning-

/system

 جهاز تنقية يعمل بالطاقة الشمسية:

h t t p s : // w w w . s c i e n c e m a g . o r g /

sunlight-powered- /02 /news/2017

p u r i fi e r - c o u l d - c l e a n - w a t e r -

i m p o v e r i s h e d

https:// :حاجز الفقاعة الكبیر -

/thegreatbubblebarrier.com/en
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 1,5. االستلهام من الراين
- اإلدارة المتكاملة للموارد 
 المائية – IWRM في سياق

عابر للحدود

مصنـع  يف    كاريث  حريـق  حـدث   ،1986 عـام  يف 

سـاندوز للكيماويـات بالقـرب مـن مدينـة بـازل يف 

سويسرا، مما أدى إىل إطالق مواد كيميائية سامة 

تـم تصريفهـا يف نهـر الرايـن. يتدفـق النهـر عبـر أربـع 

دول، سويسـرا وألمانيـا وفرنسـا وهولنـدا، قبـل أن 

يصب يف بحر الشـمال. أدى التلوث المايئ الهائل 

من كارثة سـاندوز ووجود الصناعات الثقيلة على 

األسـماك  اختفـاء جميـع  إىل  النهـر  طـول ضفـاف 

نهـر  وجعـل  النهـر  يف  األخـرى  الحيـة  والكائنـات 

الرايـن شـديد الخطـورة للسـباحة ومياهـه أصبحت 

واتفـق  غـرض.  ألي  لالسـتخدام  مناسـبة  غيـر 

احتجـاج شـعبي عـارم، باإلضافـة إىل السياسـيين 

مـن جميـع دول الرايـن، علـى أنـه ال بـد مـن اتخـاذ 

اإلجـراء. كانـت النتيجـة برنامـج عمـل الرايـن لعـام 

كانـت  لذلـك،  ووفًقـا  1987 )يب يب سـي، 2014(. 

لتنظيـف  والجهـود  اإلجـراءات  مـن  العديـد  هنـاك 

النهر من قبل الدول المتشاطئة، بما يف ذلك بناء 

محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي الجديـدة 

احتياطـات  وزيـادة  النهـر  مجـرى  طـول  علـى 

السـالمة التـي تتخذهـا الشـركات الكيميائيـة حـول 

النهـر. إىل جانـب ذلـك، كانـت هنـاك تحسـينات يف 

المراقبـة  وشـبكة  الـدويل  والتعـاون  التشـريعات 

وإجـراءات الطـوارئ لمنـع التلـوث أو تقليـل آثـاره. 

إىل  أدت  وقـد  للغايـة  ناجحـة  الجهـود  هـذه  كانـت 

والفوسـفور،  النتـرات  تلـوث  يف  كبيـر  انخفـاض 

فضـاًل عـن أنـواع التلـوث األخـرى.

)2003 ،ICPR( اإلطار 8: برنامج عمل الراين

االلتــزام: إعــادة تأهيــل الرايــن بالكامــل بحلــول 

عــام 2000.

األهــداف: الحــد مــن تصريــف المــواد الضــارة، 

المنشــآت  يف  الســالمة  معاييــر  وزيــادة 

يف  التلــوث  محتويــات  وتقليــل  الصناعيــة، 

األنهــار. رواســب 

تقــّدر النفقــات المقــدرة لتنفيــذ برنامــج عمــل 

بـ13مليــار   )1995 إىل   1989(  )RAP( الرايــن 

يــورو.

النفقــات المقــدرة لتحســين محطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي هــي 9 مليــار يــورو.

الجهــات الفاعلــة المشــاركة: البلــدان واألقاليــم، 

والبلديــات والصناعــات المتاخمــة لنهــر الرايــن، 

إعــادة  تدابيــر  بتنفیــذ  وقامــت  قواهــا  وّحــدت 

التأهيــل.

کانــت عمليــة تحديــد األهــداف وإبــرام االتفاقــات 

 150 مــن  كثــر  أ بمرافقــة  الســيطرة  وتحقيــق 

خبيــر.

يف  الرايــن  عمــل  برنامــج  غایــات  تحديــد  تــم 

األحيــاء. وعلــم  والتقنيــات  الكيميــاء  مجــال 

هــو  للغايــة  الناجــح  الرايــن  عمــل  برنامــج 

تحدیدهــا  تــم  ومعالــم  اســتراتيجية  بموجــب 

البلــدان  جميــع  قبــل  مــن  ومنّفــذة  بوضــوح 

الرايــن. لنهــر  المجــاورة 

زيــادة  يف  ناجًحــا  الرايــن  عمــل  برنامــج  کان 

للمشــاركة.  الــدول  لــدى  السياســية  الرغبــة 

تمــت تهیئــة الوســائل العامــة المطلوبــة لتنفيــذ 

برنامــج عمــل الرايــن. قــدم برنامــج عمــل الرايــن 

للصناعــة.   صارمــة  تعليمــات 
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اإلطار 9: اللجنة الدولية لحماية الراين 

)2003 ،ICPR(

يف  الرايــن  لحمايــة  الدوليــة  اللجنــة  تأسســت 

 .1950 عــام 

وألمانيــا  فرنســا  المتعاقــدة:  األطــراف 

ومندوبــو  وسويســرا  وهولنــدا  ولوكســمبورغ 

األورويب. االتحــاد  دول 

كبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة والخبــراء مــن 

المتعاقــدة. األطــراف  جميــع 

الرئيس: ماتياس كرافت )2004-2002(

المقر: كوبلنز

يف  األعضــاء  الــدول  مختلــف  ممثلــو  أســس 

اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن تعاونًــا یتصــف 

قامــت  متینــة.  وثقــة  المســتوی  عــايل  بالتــزام 

أمانــة اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن بتنســیق 

اجتماعاتهــا بعلــم الجمهــور وأجــرت اتصــاالت 

القطــاع  يف  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع 

الطبيعــة.  وحمايــة  والبلديــات  االقتصــادي 

حمايــة  نــواة  إىل  نهــر  لجنــة  تحولــت  وهكــذا، 

للميــاه. حديثــة 

نمــوذج  المختلفــة  األنهــار  لجــان  اســتخدمت 

اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن، بمــا يف ذلــك نهــر 

إلبــه )1990( وأنهــار الدانــوب وميــوز وشــيلدت 

)1994( ونهــر أودرا )1996(.

1.1.5 العوامــل المؤثــرة علــى نجــاح اإلدارة 

المتكاملــة للمــوارد 

باإلشــارة إىل تجربــة نهــر الرايــن، فــإن العديــد مــن 

علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  الوســيطة  العوامــل 

 )IWRM( نجــاح اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة

)میدیمــا  بحســب  للحــدود،  عابــر  ســياق  يف 

يلــي: كمــا  هــي   )2008 وجیفــري، 

• IWRM )اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة( 	

هــي عــن تغييــر الــرؤی

إن انفتاح الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة يف 

عمليــة إدارة الميــاه مــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص 

التعــاون نحــو تكامــل عمليــات أصحــاب المصلحــة 

وتعديــل الهيــاكل المؤسســية المطلوبــة لتصميــم 

وتنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة.

• مستوى تکامل المصالح المختلفة	

المتكاملــة  اإلدارة  تنفيــذ  نجــاح  عوامــل  إحــدی 

مشــاركة  هــي  الرايــن  نهــر  يف  المائيــة  للمــوارد 

مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ذوي 

االهتمامــات المختلفــة يف جميــع مراحــل عمليــات 

التخطيــط: أولئــك الذيــن لديهــم القدرة على التأثير 

يف العمليــة والذيــن يتأثــرون بهــا، وقبــول ودعــم 

أصحــاب المصلحــة لإجــراءات والتدخــالت يمكــن 

أن يضمــن التنفيــذ الناجــح لهــا. عــالوة علــى ذلــك، 

بالملكيــة  إحساًســا  تولــد  أن  لمشــاركتهم  يمكــن 

أصحــاب  عــدد  تزايــد  مــع  لكــن  والمســؤولية. 

قــد تصبــح  المتباينــة،  المصالــح  المصلحــة ذوي 

كثــر تعقيــًدا. يف الوقــت نفســه،  عمليــة التفــاوض أ

إن الدعــم القــوي مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة 

االتفــاق وتنفيــذه. فعلــى وجــه  مطلــوب لضمــان 

يــؤدي اســتبعاد أصحــاب  الخصــوص، يمكــن أن 

إىل  القــرار  مــن عمليــة صنــع  األقويــاء  المصلحــة 

إعاقــة تحقيــق الحلــول الفعالــة. 
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اإلطار 10: برنامج التبادل المشترك 

لدراسة الماجستیر يف اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية مع التركيز على الشرق 

)IWRM MENA( األوسط وشمال إفريقيا

المهنييــن  وتثقيــف  الوعــي  زيــادة  برامــج  إن 

مبــادئ  حــول  الميــاه  مجــال  يف  الشــباب 

العدالــة   - المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة 

االجتماعيــة والكفــاءة االقتصاديــة واالســتدامة 

بفعاليــة  للتصــدي  بإلحــاح  - مطلوبــة  البيئيــة 

لتحديــات الميــاه مثــل مشــاكل التلــوث. مثــال 

على هذه البرامج هو برنامج ماجســتير اإلدارة 

إدارتــه  يتــم  الــذي  المائيــة  المتكاملــة للمــوارد 

)ألمانيــا(   TH Köln بيــن  مشــترك  بشــكل 

تلعــب  )األردن(.  األردنيــة  األلمانيــة  والجامعــة 

التخصصــات  المتعــددة  التعليميــة  البرامــج 

عناصــر  تثقيــف  يف  ا  رئيســيًّ دوًرا  والثقافــات 

التغييــر والمهنييــن الشــباب يف مجــال الميــاه 

الذيــن يمكنهــم فهــم أنظمــة إدارة مــوارد الميــاه 

المعقــدة.

شــركاء التعــاون: TH Köln )جامعــة العلــوم 

األردنيــة األلمانيــة  التطبيقيــة( والجامعــة 

الهــدف: تثقيــف الخبــراء يف اإلدارة المتكاملــة 

وتحليــل  فهــم  يمكنهــم  الذيــن  الميــاه  لمــوارد 

لهــا  حلــول  وإيجــاد  المعقــدة  الميــاه  مشــاكل 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب المتعــددة 

إلدارة  للتخصصــات  والعابــرة  التخصصــات 

الميــاه. مــوارد 

المــدة: أربعــة فصــول دراســية )الفصــالن األول 

الثالــث يف األردن،  والثــاين يف ألمانيــا، الفصــل 

األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  الرابــع  الفصــل 

إفريقيــا(. وشــمال 

ملــف المشــاركين التعریفــي: معظمهــم مــن 

إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 

مختلفــة  كاديميــة  أ خلفيــات  ومــن  وألمانيــا 

االقتصــاد،  السياســة،  االجتماعيــة،  )العلــوم 

إلــخ(. البيئــة،  الهندســة، 

متعــدد  ا  جــوًّ للمشــاركين  البرنامــج  يوفــر 

لتجربــة  فرصــة  مــع  والثقافــات،  التخصصــات 

الحيــاة والتعليــم واألنظمــة التــي تعمــل يف كلتــا 

لمنطقتيــن. ا

https://www. المعلومــات:  مــن  لمزيــد 

/iwrm-master.info/iwrm-mena

• االستعداد للتعاون	

للتعــاون  المصلحــة  أصحــاب  اســتعداد  یعتمــد 

مثــل  المختلفــة،  العوامــل  مــن  العديــد  علــى 

للتفاعــل  يمكــن  العمليــة.  يف  ثقتهــم  مســتوى 

وغيــر  الرســمية  الشــبكات  خــالل  مــن  المنتظــم 

ا  الرســمية بيــن األطــراف المختلفــة أن يخلــق جــوًّ

مــن الثقــة والتفاهــم المتبــادل. تــم بنــاء الثقــة بيــن 

دول حــوض نهــر الرايــن مــن خــالل تعــاون طويــل 

.)2008 وآخــرون،  )رادغيفــر  األمــد 

باألزمــة  والوعــي  باإللحــاح  الشــعور  يــؤدي  قــد 

البيئيــة إىل زيــادة االســتعداد للتعــاون. فبالنســبة 

إىل حالــة نهــر الرايــن، كانــت كارثــة ســاندوز أزمــة 

لعمــل  الكبيــر  الدافــع  بمثابــة  وكانــت  بيئيــة 

تغيــر  إن  کمــا  الرايــن.  لحمايــة  الدوليــة  اللجنــة 

آخــر نجــح يف جمــع  المنــاخ هــو تهديــد مشــترك 

اآلخــر  العامــل  مًعــا.  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف 

التعــاون  يف  الرغبــة  علــى  يؤثــر  أن  يمكــن  الــذي 

هــو المصالــح االجتماعيــة واالقتصاديــة ألصحــاب 

المصلحــة والبلــدان المعنيــة. فضــاًل عــن ذلــك، إن 
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المصلحــة  وأصحــاب  للبلــدان  االقتصاديــة  القــوة 

بمــا يف  أولوياتهــم،  علــى  تؤثــر  ســوف  المعنييــن 

ذلــك تمويــل التدابيــر البيئيــة. تشــير تجربــة نهــر 

االقتصاديــة  التنميــة  يف  التشــابه  أن  إىل  الرايــن 

بيــن البلــدان المعنيــة هــو عامــل تمكيــن لعمليــة 

التكامــل.

اإلطار 11: يوم تنظيف نهر الراين

مــن  كيلوغــرام  مليــارات  ثمانيــة  إلقــاء  يتــم 

كل  المحيطــات  يف  البالســتيكية  النفايــات 

عــام، 80٪ منهــا عبــر األنهــار. فنهــر الرايــن وحــده 

مــن  طــن  مــن 1000  التخلــص  عــن  مســؤول 

المحيــط. يف  النفايــات 

مــن  برنامــج  هــو  الرايــن  نهــر  تنظيــف  إن 

المتطوعيــن علــی نطــاق أوروبــا لتنظيــف النهــر. 

يف المجمــوع، تســاهم 58 مدينــة يف البرنامــج. 

يعــد التنظيــف والتوعيــة وتعزيــز التعــاون بيــن 

المنتجــات  عــدد  لتقليــل  المصلحــة  أصحــاب 

التــي يمكــن التخلــص منهــا عنــد المصــدر مــن 

بيــن األغــراض الرئيســية إلجــراءات يــوم تنظيف 

نهــر الرايــن.

للمزيد من المعلومات

https://www.rhinecleanup.org/de 

• ضمان الوصول إىل البيانات والمعلومات	

تشــير تجربــة الرايــن إىل أهميــة أن تكــون البيانــات 

والمعلومــات واضحــة ومتاحــة بالنســبة إىل جميــع 

أصحــاب المصلحــة مــن أجــل صنــع القــرار والرصــد. 

للجمهــور  متاحــة  الرايــن  ميــاه  إدارة  فمعلومــات 

والمنشــورات؛  اإللكترونيــة  المواقــع  خــالل  مــن 

ويتزايــد توافــر المعلومــات والبيانــات مــن خــالل 

البيانــات  لجمــع  تطــوًرا  كثــر  أ وأســاليب  تقنيــات 

علــى  ذلــك،  علــى  عــالوة  المعلومــات.  وتبــادل 

المســتوى العابــر للحــدود، هنــاك حاجــة إىل قــدرة 

تفتيــش دوليــة بيــن البلــدان المتشــاطئة لمراقبــة 

االتفاقیــات. تنفيــذ 

• علــى 	 وخلفياتهــا  القانونيــة  الترتيبــات 

للحــدود العابــر  مقابــل  القطــري  المســتويَين 

الدوليــة  اللجنــة  المتشــاطئة  البلــدان  أنشــأت 

قــرارات  تنفيــذ  لضمــان   )ICPR( الرايــن  لحمايــة 

العمــل المتفــق عليهــا. لكــن بمــا أن لــدى كل دولــة 

عضــو ترتيباتهــا القانونيــة، تمتلــك اللجنــة الدوليــة 

يمكــن  محــدودة  قانونيــة  ســلطة  الرايــن  لحمايــة 

أن تســبب صعوبــات، وهــو مــا يمكــن أن يكــون 

الحــال يف العديــد مــن المواقــع عبــر الحــدود. فيمــا 

يتعلــق بنهــر الرايــن، تــم تأســيس التوجيــه اإلطــاري 

األوروبيــة  والمفوضيــة   )WFD( الميــاه  بشــأن 

)EC( لموازنــة القــوة المحــدودة لـــICPR. فالتوجيــه 

كيفيــة  حــول  دقــة  كثــر  أ الميــاه  بشــأن  اإلطــاري 

كهم  وإشــرا المصلحــة  أصحــاب  مــع  التعامــل 

حــول  رســمية  اتفاقيــات  تطويــر  إىل  باإلضافــة 

المشــكالت التــي يتعيــن حلهــا. علــى المســتويين 

وضــوح  شــأن  مــن  الحــدود،  وعبــر  القطــري 

األدوار والصالحيــات أن يزيــد البســاطة والكفــاءة 

والتعــاون. التنفيــذ  خــالل عمليــة  مــن  والفعاليــة 

  

• تعقيد أنظمة الحوکمة	

المهــم  العامــل  فــإن  الرايــن،  نهــر  لتجربــة  وفًقــا 

وعلــى  الزمنيــة  المــدة  علــى  يؤثــر  قــد  الــذي 

المتكاملــة  اإلدارة  وتنفيــذ  التصميــم  تعقيــد 

الحوکمــة  أنظمــة  تعّقــد  هــو  المائيــة  للمــوارد 
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وهيــاكل المؤسســات اإلداريــة، فضــاًل عــن األدوار 

والمســؤوليات غيــر الواضحــة. فقــد يــؤدي وجــود 

عــدد كبيــر مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن ذوي 

زيــادة  إىل  المختلفــة  واالحتياجــات  االهتمامــات 

اإلحبــاط.

تــزداد  قــد  للحــدود،  العابــر  المســتوى  علــى 

المضاعفــات مــع انخفــاض درجــة توافــق األنــواع 

تــؤدي  وقــد  المتشــاطئة.  البلــدان  مــن  المختلفــة 

المؤسســات  وهيــاكل  والمصالــح  السياســات 

القانونيــة  والترتيبــات  المختلفــة  اإلداريــة 

المســتوى  علــى  البيروقراطيــة  ومســتويات 

ومحبطــة. األمــد  طويلــة  عمليــة  إىل  الوطنــي 

٦. الدروس المستفادة 
لدجلة والفرات وسبل 

المضي قدًما في 
المناقشة مع أصحاب 

المصلحة
يقــّدم هــذا الجــزء الــدروس المســتفادة مــن تجربــة 

والفــرات يف  لدجلــة  تبنيهــا  تــم  التــي  الرايــن  نهــر 

ثالثــة أقســام مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إطــار نقــل 

المعرفــة ومقابــالت الخبــراء. يشــير القســم األول 

للحــدود  والعابــرة  المتكاملــة  المتطلبــات  إىل 

ويقــّدم  النهريــن  حــوض  يف  الميــاه  مــوارد  إلدارة 

شــبكة إقليميــة لزيــادة الرغبــة يف التعــاون علــى 

المســتوى اإلقليمــي. أمــا القســم الثــاين، فيعــرض 

الحلــول  مــن  التلــوث،  مــن  للحــد  مختلفــة  نُهًجــا 

التقنيــة إىل القوانيــن واألطــر القانونيــة، إىل جانــب 

يركــز  الثالــث  القســم  بالموضــوع.  الوعــي  زيــادة 

علــى المــوارد الماليــة التــي تــم تحديدهــا کعقبــة 

لتحقيــق أي مــن الــدروس المقترحــة المســتفادة.

يعــرض النــص الرئيســي الــدروس المســتفادة مــن 

تجربــة نهــر الرايــن، مــع األخــذ يف االعتبــار إطــار نقــل 

المعرفــة الــذي تــم تقديمــه يف الفصــول الســابقة.

1,٦. تغيير الرؤی وخلق بيئة 
 مواتية وتعزيز التعاون:

اإلدارة المتكاملة للموارد 
)IWRM(  المائية

لحــل  أساســیة  عناصــر  هــي  الشــاملة  النُهــج  إن 

متعــددة  مداخــل  خــالل  مــن  الميــاه  جــودة 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المثــال،  ســبيل  )علــى 

اعتمــاد  يعــد  والبيئيــة(.  والتقنيــة  والسياســية 

المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  مبــادئ 

لتنفيــذ  نجاًحــا  المفاهيــم  كثــر  أ أحــد   )IWRM(

الكتشــاف  فرًصــا  هــذا  ســيوفر  الشــامل.  النهــج 

تعزيزهــا  يجــب  التــي  المحتملــة  التعاضــد  أوجــه 

وتقليــل التنــازالت إىل الحــد األدىن. فعلــى ســبيل 

المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  المثــال، تعــزز اإلدارة 

تحمــي  أن  ويمكــن  بأكملهــا.  الميــاه  دورة  إدارة 

الميــاه  مصــادر  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 

الطبيعيــة وســتوفر مصــدًرا جديــًدا غيــر تقليــدي 

للميــاه والــذي يمكــن إعــادة اســتخدامه. يجــب أن 

تســتند عمليــة صنــع القــرار إىل فهــم جيــد لــإدارة 

المائيــة. للمــوارد  المتكاملــة 

المسـاحات  يف  الموجـود  النـص  يمثـل 

الذيـن  الخبـراء  نظـر  وجهـات  المؤطـرة 

والمتطلبـات  ومخاوفهـم  مقابلتهـم  تمـت 

الـدروس  تلـك  لتحقيـق  الازمـة  األساسـية 

. ة د لمسـتفا ا
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لتنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يف المنطقــة، وفًقــا للخبــراء، يجــب التغلــب علــى العقبــات 

التاليــة )االجتماعيــة، السياســية، التقنيــة، البيئيــة...(:

عدم وجود خطة استراتيجية إقليمية للحوض بأكمله ولكل من دوله المتشاطئة.	 

عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لقطــاع الميــاه واالســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي. القــرارات هــي 	 

باألحــرى اعتبــارات سياســية.

االفتقار إلی اإلرادة السياسية وعدم االستقرار السياسي والفساد.	 

غيــاب معاهــدات الميــاه والتعــاون بيــن الــدول المتشــاطئة علــى المســتوى العابــر للحــدود، بمــا يف 	 

ذلــك المعاهــدات والقوانيــن التــي مــن شــأنها تنظيــم تلــوث الميــاه.

 عدم تطبيق السياسات القائمة.	 

العدد الكبير من أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا المياه یتحدی تطبيق السياسات العامة.	 

قلة الوعي ونقص التعليم الموجه فيما يتعلق باإلدارة المتكاملة للموارد المائية.	 

قلة الوعي البيئي على مستويات مختلفة من المدارس والمجتمع إىل القطاع الخاص.	 

نقــص الخبــراء الذيــن يمكنهــم تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة بمواصفــات ومســتويات 	 

مختلفــة.

تقادم التقنيات والبنی التحتية.	 

إلــی الدراســات المحليــة والوطنيــة حــول اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة والمتابعــة 	  االفتقــار 

الميــاه. المؤتمنــة لمــوارد 

بحوث عفی علیها الزمن وقلة االستثمار للبحث وتطبيق توصيات البحوث.	 

محدودية الموارد المالية المتاحة، خاصة بسبب األزمات االقتصادية يف العراق	 

يعــد تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة مــن 

قبــل جميــع البلــدان المتشــاطئة أمــًرا بالغ األهمية؛ 

وعلــى الفــرق السياســية والفنيــة واالقتصاديــة أن 

تشــارك يف المفاوضــات.

• إدارة المياه العابرة للحدود 	

يف ظــل الظــروف العابــرة للحــدود، ال يمكــن ضمــان 

جميــع  مشــاركة  دون  الميــاه  جــودة  تحســين 

مــن  المثــال  ســبيل  علــى  المتشــاطئة،  البلــدان 

خــالل معاهــدة جــودة الميــاه. فمــن تجربــة حــوض 

الرايــن، كانــت معاهــدات جــودة الميــاه الموقعــة 

ا مــن نجــاح هــذه القضيــة )بیرناویــر  جــزًءا أساســيًّ

.)1996 وموســیر، 

الجهــود  توحيــد  إىل  المتشــاطئة  الــدول  تحتــاج 

وإعطاء األولوية لتحسين األداء وأمن نهري دجلة 

والفــرات لمعالجــة تهديــدات تدهــور جــودة الميــاه 

التلــوث  بســبب  والفــرات  دجلــة  نهــري  لحــوض 

الشــديد مــن مصــادر مختلفــة. فمن خــالل التعاون 

المكثــف بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة داخــل 

المتشــاطئة فقــط، يمكــن  البلــدان  العــراق وبيــن 

مــن  والتــي  الميــاه،  لمراقبــة  فعالــة  شــبكة  بــدء 

شــأنها أن تــزود األعضــاء بالبيانــات والمعلومــات 

المطلوبــة حــول جــودة الميــاه والتلــوث يف جميــع 
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التلــوث  ومصــادر  واالختناقــات  النهريــن  أنحــاء 

العمليــة. والحلــول  المحتملــة 

 ويف ســبیل الحــد مــن التلــوث النهــري يف دجلــة 

للحــدود  عابــرة  التفاقيــة  حاجــة  هنــاك  والفــرات، 

الميــاه. ـا علــى جــودة  تركــز حصريًـّ

• الرغبة يف التعاون على المستوى 	

اإلقليمي

إىل  باالنتمــاء  متبــادل  شــعور  إلیجــاد  يمكــن 

مــن  يزيــد  أن  التعــاون  حوافــز  وتقديــم  الحــوض 

للتعــاون. المتشــاطئة  البلــدان  رغبــة 

واالنتمــاء  مشــتركة  بهويــة  الشــعور  إیجــاد  إن 

المتشــاطئة  البلــدان  بيــن  والفــرات  دجلــة  إىل 

وداخلهــا يمكــن أن يزيــد مــن اســتعدادها للتعــاون 

خضــم  ويف  نظیفیــن.  وفــرات  بدجلــة  والتزامهــا 

جميــع الظــروف الجيوسياســية المعقــدة، يمكــن 

لألنشــطة المختلفــة مــا بیــن المناطــق، واإلجــراءات 

التي تعزز االهتمام المشــترك والشــعور باالنتماء، 

أن تثيــر فكــرة الملكيــة المشــتركة. 

وفًقــا آلراء الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم، فــإن 

االتفاقــات التــي وقعتهــا البلــدان النهریــة ألكثــر 

مــن قــرن، انتهــت دون تعــاون متیــن. ويرجــع 

الهــش،  السياســي  النظــام  إىل  أساًســا  ذلــك 

المتشــاطئة  البلــدان  لجمــع  الحوافــز  ونقــص 

علــى طاولــة مفاوضــات واحــدة، وإن التبعــات 

الميــاه  لمجــاري  الــدويل  للقانــون  القانونيــة 

ليســت قيــوًدا ملزمــة يف فــرض التعــاون علــى 

البلــدان المتشــاطئة )بــداًل مــن حثهــا(.

المذكــورة  العوامــل  مراعــاة  يجــب  لذلــك، 

للتعــاون  شــاملة  خطــة  تصميــم  عنــد  أعــاله 

المــايئ علــى المســتوى اإلقليمــي. وعلــى وجــه 

التحديــد، يجــب أن تتفــق البلــدان المتشــاطئة 

المقبولــة«  الميــاه  »جــودة  تعريــف  علــى 

ومعاييرهــا.

لكــن علــى المســتوى العابــر للحــدود، ال يتــم 

مــع  القانونيــة  واالتفاقيــات  األطــر  تطبيــق 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  المتشــاطئة.  البلــدان 

التوزيــع  لمنــع  الواضحــة  القوانيــن  بإمــكان 

غيــر العــادل لمــوارد الميــاه والقواعــد المعدلــة 

مشــكلة  مــن  تقلــل  أن  الســدود  لتشــغيل 

إن  ذلــك،  إلــی  وباإلضافــة  والملوحــة.  التلــوث 

الــدول  مــن  المفروضــة  السياســية  القيــود 

المتشــاطئة، وخاصــة إيــران وتركيــا، تــؤدي دوًرا 

ا يف تجنــب إلقــاء النفايــات والمخلفــات  رئيســيًّ

الزراعيــة إىل األنهــار حتــى قبــل دخــول العــراق.

البلــدان  اســتعداد  تعــزز  حوافــز  تقديــم 

المتشــاطئة للتعــاون هــو أمــر ضــروري، بمــا 

يف ذلــك تدعيــم تقاســم المصالــح والحلــول 

فهــم  المهــم  فمــن  الجميــع؛  ترضــي  التــي 

المختلفــة  المتشــاطئة  البلــدان  نظــر  وجهــة 

مــن  نتمكــن  حتــى  بالحــوض  يتعلــق  مــا  يف 

تحديــد الحوافــز المحتملــة للتعــاون. باإلشــارة 

تمــت مقابلتهــم، تشــمل  الذيــن  الخبــراء  إىل 

تعزيــز  مــن شــأنها  التــي  المحتملــة  الحوافــز 

حوافــز  المتشــاطئة  البلــدان  بيــن  التعــاون 

الحــرة  التجــارة  ومناطــق  التجــاري  للتبــادل 

لمشــاريع  إقليميــة  اســتراتيجية  وتطويــر 

أبحــاث  كــز  ومرا األغذیــة  إلنتــاج  مشــتركة 

أمنيــة. واتفاقيــات 
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• إنشاء الشبكات اإلقليمية والوطنية	

علــى  المتاخمــة  الــدول  مــن  شــبكة  إنشــاء 

أن  شــأنه  مــن  والفــرات  دجلــة  حــوض  مســتوى 

يســهل التفاعــالت بيــن الــدول المتشــاطئة. هــذه 

الحــوار  لتعزيــز  ممتــازة  فرصــة  تعتبــر  الشــبكة 

بيــن األعضــاء، وهــي توفــر قاعــدة صلبــة للبلــدان 

إىل  اســتناًدا  والتعــاون.  للتواصــل  المتشــاطئة 

تصميــم  يمكــن  المتوقعــة،  والتأثيــرات  النتائــج 

الشــبكة علــى مســتويات مختلفــة، بمــا يف ذلــك 

أصحــاب المصلحــة المختلفيــن مــن األكاديمييــن 

والسياســيين والمجتمــع المــدين وقطــاع األعمــال.

البلــدان  بيــن  مــا  يف  والثقافــات  التخصصــات 

فهمهــا  مــن  يزيــد  أن  شــأنه  مــن  المتشــاطئة، 

يثقــف  ســوف  والــرؤی.  للمشــاكل  المتبــادل 

المهنييــن يف مجــال الميــاه وعناصــر التغييــر الذيــن 

علــى  الميــاه  قطــاع  التغييــر يف  إحــداث  يمكنهــم 

اإلقليمــي. المســتوى 

كــز  المرا إنشــاء  يف  الرئيســي  الشــاغل 

والشــبكات اإلقليميــة هــو ضمــان اســتدامتها. 

التحديــات  إن  الخبــراء،  لمقابــالت  وفًقــا 

ســياق  يف  الشــبكة  هــذه  لمثــل  المحــددة 

تشــمل: والفــرات  دجلــة  نهــري 

الوضع السياسي الهش يف المنطقة.	 

التحدي المايل.	 

البلــدان 	  بيــن  االتصــاالت  تعقيــد 

المصلحــة. وأصحــاب  المتشــاطئة 

القيادة واإلدارة وهيكل الشبكة.	 

تحديــات لوجســتية وإداريــة بســبب عــدم 	 

االســتقرار الــذي تســبب فيــه داعــش.

فضــاًل عــن ذلــك، ووفًقــا للخبــراء، فإن تأســیس 

علــى  التركيــز  مــع  العــايل  التعليــم  برنامــج 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، يمكــن أن 

حــول  الوعــي  خلــق  يف  رئيســي  بــدور  يقــوم 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة واســتیعاب 

للقضايــا  الشــامل  والفهــم  التفكيــر  نظــام 

المصلحــة  أصحــاب  بيــن  بالميــاه  المتعلقــة 

المســتويات. مختلــف  علــى 

للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  تنفيــذ  ســبیل  يف 

تمــت  الذيــن  الخبــراء  بحســب  المائيــة، 

النقــص  علــى  التغلــب  يجــب  مقابلتهــم، 

مجــاالت  يف  الميــاه  يف  المتخصصيــن  يف 

والسياســة  والحوكمــة  واإلدارة  التكنولوجيــا 

العامــة، باإلضافــة إىل إشــاعة التفکیــر النظامي 

المهــارات  والترابطــي. عــالوة علــى ذلــك، إن 

المحــددة الالزمــة لحــل مشــكلة تلــوث الميــاه 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  إدارة  خبــراء  تشــمل 

وخبــراء العمــل المختبــري واألكاديمييــن. إن 

ضروريــة،  للمعلومــات  المســتمرة  التغذيــة 

وهنــاك الكثيــر مــن الفــرص إلجــراء البحــوث. 

وعلیــه، يمكــن أن يســاهم برنامــج الماجســتير 

يف اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يف ســد 

الفجــوات. هــذه 

• إنشــاء برنامــج تعليــم عــايل إقليمــي لــإلدارة 	

 )IWRM( المتكاملــة للمــوارد المائيــة

لــإدارة  إقليمــي  عــايل  تعليــم  برنامــج  إنشــاء  إن 

يرتكــز علــى تعدديــة  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة 
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• إنشاء مركز أبحاث مستقل على نطاق الحوض 	

يمكــن أن يــؤدي إنشــاء مركــز أبحــاث مســتقل علــى نطــاق الحــوض، ومشــاريع تنميــة مشــتركة بيــن 

البلــدان المتشــاطئة، إىل تعزيــز التفاعــل وتبــادل المعــارف والخبــرات ووجهــات النظــر، كمــا مــن المحتمــل 

أن يســّرع االنفتــاح والرغبــة يف التعــاون. مــن المهــم للغايــة تســهيل نقــل البيانــات إىل الباحثيــن والمجتمــع 

المــدين.

• إنشاء شبكة مراقبة على مستوى الحوض على امتداد المجاري المائية 	

إن إنشــاء شــبكة مراقبــة علــى مســتوى الحــوض علــى امتــداد المجــاري المائيــة، وخطــة تنبيــه مــع نظــام 

إنــذار مبكــر، مــن شــأنه أن يســاعد يف تتبــع مصــدر التلــوث وكميتــه مــن أجــل الوصــول إىل االســتجابة 

الســريعة للمخاطــر المحتملــة.

وإمكانيــة  والمعلومــات  البيانــات  توافــر  يــؤدي 

ا  الوصــول إليهــا علــى المســتوى المحلــي دوًرا مهمًّ

الجوانــب  فأحــد  الشــبكات.  هــذه  مثــل  نجــاح  يف 

المهمــة للتعــاون عبــر الحــدود هــو تســهيل تدفــق 

المعلومــات، حیــث إنــه يعــزز فهمنــا لمخاطــر جــودة 

الميــاه ويبنــي الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة؛ فهــو 

جــزء مهــم مــن أي جهــد لحــل المشــكلة.

شــبكة  لتعزيــز  األخــرى  الفعالــة  الطــرق  إحــدى 

المراقبــة هــي إنشــاء برنامــج قائــم علــى المراقبــة 

مــن قبــل المجتمــع، مــن خــالل إنشــاء مختبــرات 

حيــث  مدينة/قريــة،  كل  داخــل  فعالــة  محليــة 

الوضــع  عــن  اإلبــالغ  دور يف  مواطــن  لــكل  يكــون 

عمليــة  مــن  بجــزء  والقیــام  مكانــه  مــن  بالقــرب 

لتنظيــف. ا

لكــن التنفيــذ الناجــح لشــبكة المراقبــة يتطلــب 

المتشــاطئة.  البلــدان  جميــع  مــن  التزامــات 

فمــن خــالل التعــاون المكثــف بيــن مختلــف 

وبيــن  العــراق  داخــل  المصلحــة  أصحــاب 

البــدء  يمكــن  فقــط،  المتشــاطئة  البلــدان 

لمراقبــة  فعالــة  شــبكة  تأســيس  بمبــادرة 

األعضــاء  تــزّود  أن  مــن شــأنها  والتــي  الميــاه، 

بالبيانــات والمعلومــات المطلوبــة حــول جــودة 

الميــاه والتلــوث يف كل مــن النهريــن والعقبــات 

ومصــادر التلــوث المتوقعــة والحلــول العمليــة 

تمــت  الذيــن  للخبــراء  فوفًقــا  المطلوبــة. 

العــراق  يف  المراقبــة  محطــات  إن  مقابلتهــم، 

قليلــة وقديمــة. يجــب تحديــث الخبــرة الفنيــة، 

ويف الوقــت ذاتــه لــم يتــم اســتخدام البيانــات 

إلــی  باإلضافــة  اإلجــراءات.  التخــاذ  المجمعــة 

ذلــك، وعلــى الرغــم مــن قيــام العــراق بتركيــب 

نظام حديث للنهرين، إال أن المشروع يتعرض 

اللوجســتية  الخدمــات  قلــة  يف  لصعوبــات 

وضعــف االتصــال بيــن العديــد مــن الســلطات 

يجمــع  مســتقل  معهــد  إنشــاء  إن  المحليــة. 

علــى  مختلفــة  مواقــع  مــن  موثوقــة  بيانــات 

طــول األنهــار يف العــراق ســيكون خطــوة رائعــة 

يمكــن تنفيذهــا مــن دون البلــدان المتشــاطئة.
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البرامــج التدريبيــة مطلوبــة لتثقيــف الســكان 	 

والتعامــل  اإلبــالغ،  نظــام  حــول  المحلييــن 

مــع تقنيــات وأجهــزة معينــة مثــل اســتخدام 

تقنيــات االستشــعار عــن بعــد لجمــع البيانــات 

األنهــار  يف  وجودتهــا  الميــاه  كميــة  ومراقبــة 

والروافــد.

• إنشاء مركز إقليمي لنشر التوعية	

الغايــة مــن إنشــاء مركــز إقليمــي لنشــر التوعيــة 

الــدول  بيــن  مشــتركة  لهويــة  التأســیس  هــي 

أن  ویمکــن  والفــرات.  دجلــة  لنهــري  المتاخمــة 

بيــن  مــن  ذکرهــا  التــايل  األنشــطة  تنظیــم  یکــون 

العديــد مــن األنشــطة المختلفــة المحتملــة لمثــل 

المركــز: هــذا 

حمــالت إقليميــة تســلط الضــوء علــى أهميــة 	 

إدراك قيمــة الميــاه كعنصــر للمنطقــة برمتهــا.

المهرجانــات اإلقليميــة وزیــادة التوعيــة الفنیــة 	 

والثقافيــة لتعزيــز الشــعور المتبــادل باالنتمــاء 

إىل الحــوض بيــن البلــدان المتشــاطئة. 

2,٦. ما هي السبل الكفیلة 
بالحد من تلوث المياه في 

حوض دجلة والفرات؟

• الحلول التكنولوجية لمعالجة المياه 	

الملوثة

خــالل العقــود القليلــة الماضيــة، تطــورت تقنيــات 

اســتخدام  يــؤدي  أن  يمكــن  الميــاه.  تنظيــف 

التقنيــات المتقدمــة والحديثــة إىل نتائــج أفضــل 

العراقيــة،  للبيئــة  مالءمتهــا  يتــم  أن  شــريطة 

والنظــام  المحليــة  الجويــة  الظــروف  مراعــاة  أي 

الهيدروجيولوجــي. كمــا يجــب دمــج نقــل المعرفــة 

إن اتخــاذ قــرار بشــأن تكنولوجیــا مناســبة يعتمــد 

علــى نــوع ومصــدر التلــوث باإلضافــة إىل تقنيــات 

التنظيــف المطلوبــة:

للميــاه، 	  المنزليــة  االســتخدامات  إىل  بالنســبة 

تنظيــف  أنظمــة  تأســيس  يكــون  أن  يمكــن 

وترشــيح الميــاه بتكلفــة منخفضــة أمــًرا ممكًنا، 

ومحطــات  الداخليــة  الميــاه  مرشــحات  مثــل 

معالجــة الميــاه الالمركزيــة الصغيــرة الحجــم، 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع االقتصــادي 

الحــايل يف العــراق وبعــض البلــدان المتشــاطئة 

األخــرى.

وأدائهــا  لضمــان صيانتهــا  التكنولوجيــا  نقــل  مــع 

الطويــل.  المــدى  علــى 

علــى  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الخبــراء  يؤكــد 

التاليــة  النقــاط  وإجابــة  تفهــم  إىل  الحاجــة 

بشــأن  قــرار  التخــاذ  مســبقة  دراســة  يف 

: جیــا لو لتكنو ا

هــل مــن الممكــن تكييــف التكنولوجيــا مــع 	 

البيئــة العراقية؟

لتنفيــذ 	  الالزمــة  السياســات  هــي  مــا 

التكنولوجيــا التــي تتعامــل مــع محطــات 

أن  يجــب  محليــة  جهــة  وأي  المعالجــة 

عنهــا؟ مســؤولة  تكــون 

كيــف نضمــن اســتدامة تلــك التكنولوجیــا 	 

وخاصــة صيانتهــا؟

الالزمــة 	  القــدرات  وبنــاء  الخبــرة  هــي  مــا 

تلــك  لتشــغيل  التشــغيل  لموظفــي 

؟ جيــا لو لتكنو ا

والمــوارد 	  المتوقعــة  التكاليــف  هــي  مــا 

المتاحــة؟ الماليــة 
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فيمــا يتعلــق بمجــاري النهــر وروافــده، يمكــن 	 

تنفيــذ نهــج الفصــل يف اســتخدام الميــاه: أي 

والميــاه  األمطــار(،  )مــن  الخضــراء  الميــاه 

الزرقــاء )المســتخدمة للــري(، والميــاه الرمادية 

)الملوثــة(. غیــر أن لــكل منهــا عمليــة معالجــة 

مختلفــة. وتقنيــة 

ميــاه 	  معالجــة  محطــات  عــدد  أن  حيــن  يف 

وقديمــة،  قليلــة  الموجــودة  الصحــي  الصــرف 

لــم يتــم إعطاؤهــا األولويــة يف إعــادة التأهيــل 

المنطقــة  دول  بعــض  تتمتــع  والصيانــة. 

جيــدة  بخبــرة  األردن(  المثــال،  ســبيل  )علــى 

الصــرف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة  يف معالجــة 

الصحــي المعالجــة، والتــي يمكــن نقــل أفــكار 

وتنفيذهــا  العــراق  حالــة  إىل  منهــا  مســتوحاة 

واســع. نطــاق  علــى 

يجــب تكییــف أنظمــة الصــرف لتجنــب تلــوث 	 

اآلفــات  )مبيــدات  الزراعــي  الصــرف  ميــاه 

لألنهــار. واألســمدة( 

معالجــة 	  تقنيــات  إىل  ماســة  حاجــة  هنــاك 

النفــط.   إنتــاج  يســببها  التــي  النفايــات 

األطر القانونية وتطبيق القوانين بين الملوثين والمجتمعات المتضررة

كــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى الحاجــة إىل قوانيــن جديــدة ومراجعــة القوانيــن القدیمــة  لقــد أ

االلتــزام  يتطلــب  طويــاًل.  وقًتــا  تســتغرق  بأنهــا  العمليــة  وتتصــف  والمســؤوليات.  األدوار  وتوضیــح 

الكامــل والرغبــة مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة لمراجعــة القوانيــن والبيانــات والمعلومــات البيئيــة 

الحاليــة وكذلــك برامــج بنــاء القــدرات التكميليــة ألصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار المعنييــن. يجــب 

أن يشــارك أصحــاب المصلحــة بمــا يف ذلــك الــوزارات المســؤولة عــن المــوارد البيئيــة والمائية والزراعة 

شــين  والصناعــة واللجــان المحليــة والجمعيــات المحليــة وكذلــك أصحــاب المصلحــة المحلييــن المهمَّ

)أي المزارعيــن وصيــادي األســماك، إلــخ( يف عمليــة اتخــاذ القــرار والتنفيــذ.

كــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى الحاجــة إىل شــبكة أصحــاب المصلحــة يف العــراق تربــط  کمــا أ

صانعــي القــرار واألكاديمييــن والقطــاع الخــاص مــن أجــل مناقشــة وفهــم النقــص والكشــف عــن 

فــرص للمعالجــة.

يتطلــب التطبيــق الناجــح لألطــر القانونيــة والقوانيــن يف العــراق تعزيــز حوافــز أصحــاب المصلحــة 

للتعــاون مــن ناحيــة، ولضمــان دعــم الســلطات، أي وزارة المــوارد المائيــة، مــن ناحيــة أخــرى؛ وذلــك 

مــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص تعــاون طويــل األمــد مــع تــرك أثــر علــى أرض الواقــع. خيــر مثــال علــى 

ذلــك هــو الحاجــة إىل فــرض اســتخدام المبيــدات الحيويــة بموجــب القانــون وتعزيــز الزراعــة العضويــة 

التــي مــن شــأنها تقليــل تلــوث الميــاه الناتــج عــن الممارســات الزراعيــة.
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أصحــاب  مــع  التواصــل  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

المصلحــة ســيزيد مــن دعمهــم الواســع وقبولهــم 

ا تحديــد نقــل  للحلــول المقترحــة. فمــن المهــم جــدًّ

االتصــال  واســتراتيجيات  المناســبة  المعرفــة 

ووســائل اإلعــالم المطلوبــة للوصــول بفعاليــة إىل 

المســتهدفين. المصلحــة  أصحــاب 

• رفع مستوى الوعي لتجنب تلويث األنهار	

مــن شــأن التثقيــف البيئــي والتوعيــة أن يزيــدا مــن 

الســكان  ذلــك  بمــا يف  المصلحــة،  فهــم أصحــاب 

المحلييــن، يف مــا يتعلــق بالتعقيــدات المتعــددة 

األبعــاد لمشــاكل الميــاه. ولذلــك إمكانيــة للتأثيــر 

اإليجايب على رغبة مجموعة واســعة من أصحاب 

المصلحــة لتوحيــد الجهــود الفرديــة والتعــاون مــن 

أجــل أنهــار نظيفــة.

ومــن شــأن حمــالت التوعيــة واإلجــراءات التثقيفية 

أن تزيــد مــن وعــي الســكان بســالمة حــوض دجلــة 

علــى  األمثلــة  بأفضــل  اإلشــادة  مــع  والفــرات، 

بدجلــة  المعنيــة  والمجتمعيــة  الفرديــة  األنشــطة 

وفــرات نظيفيــن.

نقــل المعرفــة المســتندة علــی األدلــة لفهــم تلــوث 

الميــاه وأســبابه ونتائجــه:

األفــراد 	  لــدى  بالمســؤولية  اإلحســاس  زيــادة 

نتيجــة اإلجــراءات والقــرارات الفرديــة المباشــرة 

وغيــر المباشــرة.

أجــل 	  مــن  وتمكينــه  الفــرد  دور  فهــم  زيــادة 

دجلــة. نهــر  تنظيــف 

اعتمــاد مــادة ونظــام تعليمــي الئــق ابتــداًء مــن 	 

المرحلــة االبتدائيــة.

مــن 	  الحكومييــن  للموظفيــن  توعيــة  حمــالت 

المــوارد  لتعقيــد تحديــات  أفضــل  أجــل فهــم 

المائيــة.

للحــد مــن 	  المزارعيــن وبنــاء قدراتهــم  توعيــة 

واألســمدة. المبيــدات  واســتخدام  التلــوث 

أهميــة 	  علــى  تركــز  بيئيــة  توعيــة  حمــالت 

إليهــا.  باالنتمــاء  الشــعور  لتعزيــز  األنهــار  تنظيــف 

دور مجتمعات العراق المحلیة يف المساهمة يف حوض نظيف

تــؤدي المجتمعــات المحلیــة دوًرا مهًمــا يف تعزيــز النُهــج التصاعديــة التــي تحفــز الحــوار بيــن أصحــاب 

المصلحــة وتلــزم صانعــي السياســات بتنفيــذ قراراتهــم.

104



III تدّفق دموع الشرق األوسط

3,٦. الموارد المالية
تحســين نوعيــة الميــاه يف دجلــة والفــرات يحتــاج إىل العديــد مــن المــوارد الماليــة. وقــد أشــار الخبــراء إىل 

نقــص المــوارد الماليــة کعقبــة يف تطبيــق جميــع الــدروس المســتفادة. 

األزمــة االقتصاديــة الحاليــة يف العــراق تقلــل مــن قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى تمويــل تطبيــق 

الجــزء. فالحكومــة المحليــة، علــى وجــه الخصــوص، تهتــم  الــدروس المســتفادة يف هــذا  أنشــطة 

بالحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا، والتــي تكــون باهظــة التكلفــة لتنظيــف الحــوض. ويف العــام 

المقبــل، انخفــاض أســعار النفــط باإلضافــة إىل الجائحــة، ســيؤثران بالتأكيــد علــى توافــر التمويــل 

واألولويــة.

يمكــن للمجتمعــات المحلیــة أن تقــوم بــدور بــارز يف رفــع مســتوى الوعــي البيئــي. يجــب تعزيــز 

أنشــطة التوعيــة والمشــاريع القائمــة علــى األدلــة التــي تشــجع التفاعــل والتواصــل بيــن أصحــاب 

المصلحــة، مثــل مشــروع »دجلــة نظيــف«.

يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة تخصيــص األمــوال والمشــاركة يف تصميــم المشــاريع لتعزيــز 

المبــادرات العمليــة لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات. إن الدعــم المنهجــي الطويــل المــدى للمنظمات 

غيــر الحكوميــة الدوليــة لبنــاء القــدرات، وتمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، يمكــن أن 

يحافــظ علــى اســتمرار هــذا العمــل. باإلضافــة إىل ذلــك، إن رفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة 

المجتمــع المــدين ودعــم الحكومــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن فعاليــة جهــوده.

إن مشــاركة المجتمــع المحلــي يف عمليــة المراقبــة وجمــع البيانــات مطلوبــة. فيمكــن أن تقــوم 

الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المــدين بــدور مهــم يف عمليــة المراقبــة وإدارة إجــراءات توزيــع 

الميــاه وجمــع البيانــات، لكــن دورهــا ســيكون إىل حــد مــا مكّمــاًل، يف إطــار مســاهمات عامــة فقــط، 

بــداًل مــن الخــوض يف التحليــالت المتعمقــة للمشــكالت.
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• منظمات التمويل الدولية	

البنــك  مثــل  الدوليــة  التمويــل  لمنظمــات  يمكــن 

 )/https://www.worldbank.org( الــدويل 

https://www.( األخضــر  المنــاخ  وصنــدوق 

الفاعلــة  والجهــات   )/greenclimate.fund

األخــرى أن تــؤدي دوًرا كبيــًرا يف مســاعدة بلــدان 

مثــل العــراق لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات مــن 

واألمــوال.  والقــروض  المنــح  تســهيل  خــالل 

يمكــن لصناديــق التمويــل الدوليــة أن تشــجع المشــاريع والفعالیــات التــي تعــزز الســالم واالســتقرار 

يف المنطقــة. ومــع ذلــك، حتــى عنــد الحصــول علــى األمــوال الالزمــة، فــإن عــدم االســتقرار السياســي 

يف المنطقــة قــد يــؤدي إىل انعــدام األمــن، فضــاًل عــن مشــاكل لوجســتية وإداريــة، ممــا يعيــق تنفيــذ 

تلــك المشــاريع. باإلضافــة إلــی أن اســتدامة مشــروع التطويــر بعــد مرحلــة التمويــل تواجــه التحديــات. 

أهــداف  وتحقيــق  اســتدامة  تضمــن  الخارجــي  للتمويــل  جديــدة  نمــاذج  إىل  حاجــة  هنــاك  لذلــك، 

غيــر  المنظمــات  المشــاريع مشــاركة  أن تضمــن  يجــب  واالســتدامة،  النجــاح  المشــروع. ولضمــان 

الحكوميــة والســكان المحلييــن والحكومــة واألكاديمييــن. وهنــاك حاجــة ماســة لمشــاركة المجتمــع 

المــدين يف تصميــم المشــاريع وتنفيذهــا ومراقبتهــا بشــكل مشــترك.

تشمل الفجوات يف القدرة علی الحصول على التمويل من المنظمات الدولية ما يلي:

تحديد أهداف وغايات واضحة للمشروع المقصود مع تقديرات التكلفة التفصيلية.	 

تحديد إمكانات التمويل الحالية.	 

زيــادة أهليــة المنظمــات والمؤسســات المحليــة التــي تعمــل يف مجــال المــوارد المائيــة والبيئيــة 	 

للتمویــل مــن خــالل ورش العمــل والتدريــب.

تطويــر نمــاذج ماليــة قويــة مــن الحكومــة المحليــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة 	 

للحصــول علــى األمــوال وإنفاقهــا بشــكل فعــال.

كتابة مقترحات المشاریع وفهم المصطلحات الشائعة.	 

يف حال قبول مقترح المشروع، فإن التحدي التايل هو تنفيذ المشروع.	 

تحسين الشفافية للحد من الفساد.	 
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• التزامات البلدان المتشاطئة	

إن التزامــات البلــدان المتشــاطئة لتوفيــر المــوارد 

القطاعيــن  مــن  األمــوال  وتعبئــة  الالزمــة  الماليــة 

العــام والخــاص أمــر بالــغ األهميــة. إاّل أن يف الوقــت 

الحــايل ال يوجــد حجــج مقنعــة بمــا يخــص التمويــل 

المشــترك للمشــاريع.

ختاًمــا، قــد يســتغرق تحســين جــودة الميــاه مــن 

فعلــى  بعیــًدا.  أمــًدا  المتدهــور  الحــايل  وضعهــا 

ســبيل المثــال، اســتغرق تحســين جــودة الميــاه 

يف حــوض الرايــن عــدة عقــود. وعلیــه، فــإن الصبــر 

وااللتــزام الشــدید، ليــس مــن أصحــاب المصلحــة 

المحلييــن يف العــراق فحســب، وإنمــا مــن البلــدان 

همــا  أيًضــا،  الحــوض  يف  المتشــارکة  األخــرى 

جوهريّــان. رئيســّيان  عنصــران 
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IVماء الحياة

1. المقدمة
قبل عشرة آالف سنة، كان البشر يعيشون كصيادين وجامعي ثمار. 

فقــد کانــوا یقومــون، ويف مجموعــات صغيــرة، بالتنقــل باســتمرار مــن 

مــكان إىل آخــر يف ســبیل تأميــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن األغذیــة 

لمجتمعاتهــم البدو الرحــل. كمــا إنهــم انشــغلوا بعمليــة طويلــة مــن 

مشــاهدة وفهــم النظــام البيئــي للطبيعــة، ممــا مكــن البشــر يف النهايــة 

مــن تحقيــق طفــرة يف تطويــر الزراعــة ومــن ثــم إتقــان الزراعــة الحًقــا 

علــى مــدى األلفيــات التــي تلــت. وكان تطويــر الزراعــة الفصــل األكثــر 

ثوريــة مــن التقــدم يف تاريــخ البشــرية، حیــث أرســی األســاس للمجتمــع 

کثــر  الحديــث. وبــدأت بعــض الجماعــات تصبــح جماعــات مســتوطنة أ

اســتقراًرا، وشــيًئا فشــيًئا تمكنت مجتمعاتهــا المحليــة مــن النمــو مــن 

حیــث العــدد. وقــد كان ذلــك ممکًنــا مــن خــالل الســیطرة علــی المــوارد 

کبــر لألحــوال الجويــة الموســمية.  المائيــة وإدارتهــا، فضــاًل عــن فهــٍم أ

اســتغرقت هــذه العمليــة عــدة آالف مــن الســنين النبثــاق حضــارات 

مبكــرة، وهــي ســمة جديــدة وميــزة بــارزة يف تاريــخ البشــرية.

على نحــو  حدثــت  العيــش  ســبل  مــن  الجديــدة  التشــكيالت  هــذه 

متزامــن تقريًبــا يف مصــر القديمــة وبــالد مــا بيــن النهريــن. ولــم تســتفد 

اســتفادت  بــل  فحســب،  مناخهــا  مــن  المنطقتيــن  يف  المجتمعــات 

أيًضــا مــن إمكانيــة حصولهــا علــى الميــاه العذبــة. ففــي مصــر القديمــة، 

كان النيــل المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة، يف حيــن كانــت بــالد مــا 

النهريــن  تغــذي  التــي  الجــداول  مــن  بشــبكة  مغطــاة  النهريــن  بيــن 

الرئيســيين، دجلــة والفــرات. یســرت هــذه األنهــار انبثــاق الحضــارات 

األوىل، التــي تطــورت مــن مجتمعــات زراعيــة إىل مــدن حضريــة كبيــرة، 

مــع هيــاكل وتقنيــات اجتماعيــة معقــدة. لــم ینتــج النجــاح واالزدهــار 

يف هــذه المناطــق عــن المنــاخ المناســب بمزایــاه المناســبة للزراعــة 

فحســب، وإنمــا عــن التنظيــم البــارع للمــوارد المائيــة أيًضــا. ربمــا يكــون 

أبــرز نهریــن يف تاريــخ التنميــة البشــرية يف أوراســيا،  دجلــة والفــرات 

النا حداد
عالمــة آثــار عراقيــة - ألمانيــة متخصصــة يف فــن 
وآثــار بــالد مــا بيــن النهريــن القديمــة. درســت يف 
الدكتــوراه  لنيــل شــهادة  وكانــت مرشــحه  ألمانيــا 
»القيمــة  المتعــددة  التخصصــات  برنامــج  يف 
ومشــاركه  فرانكفــورت،  جامعــة  يف  والمعادلــة« 
يف عــدد مــن مشــاريع التنقيــب الدوليــة للحفــاظ 
علــى اآلثــار يف بلــدان الشــرق األوســط، مثــل ســوريا 
علــى  أعمالهــا  معظــم  ترتكــز  ومصــر.  واألردن 
العــراق ومنطقــة كردســتان مــن العــراق. نشــرت 
هــي  معرضيــن.  يف  واشــتركت  عــدة  مقــاالت 
شــغوفة بحضــارة مــا بيــن النهريــن القديمــة، وقــد 
صنعــت لعبــة اســتراتيجية ترتكــز علــى معلومــات 
أن  بهــدف  بلغــات متعــددة،  واآلثــار  التاريــخ  عــن 
العــراق  المتنــوع يف  المجتمــع  بيــن  تبنــي جســًرا 

بتراثــه. وتربطــه 
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إذ إن رحلَتیهمــا مــن منابعهمــا يف الجبــال العاليــة 

يف األناضــول وعبــر ســهول بــالد مــا بيــن النهريــن 

المســطحة وصــواًل إىل التقائهمــا يف شــط العــرب 

الفارســي،  أو  العــريب  الخليــج  يف  یصّبــا  أن  قبــل 

مرتبطتــان بالتاريــخ العریــق للحضــارة؛ فقليــل مــن 

األنهــار األخــرى، إن وجــدت، لهــا تاريــخ حافــل ودور 

هــام للبشــرية يف العديــد مــن النواحــي. فالنهــران 

شــاهدان علــى العديــد مــن اإلبداعــات االجتماعيــة 

المؤثــرة إىل حــد كبيــر، فضــاًل عــن  والتكنولوجيــة 

علــی  للمنطقــة  المعطاءيــن  وكانــا  الصراعــات، 

مــدی آالف الســنين، ممــا مكــن مــن تحقيــق أهــم 

التطــورات يف تاريــخ البشــرية القديــم.

بیــد أن الوصــول إىل ميــاه نهــَري دجلــة والفــرات 

كثــر مــن أي وقــت مضــى، مــع تزايــد  مهــدد اليــوم أ

المنطقــة،  يف  الميــاه  واســتخدام  الســكان  عــدد 

للصناعــات  أيًضــا  بــل  الزراعــة  يف  فقــط  ليــس 

الســدود  خــالل  مــن  الكهربــاء  وتولیــد  الثقيلــة 

وحــوارات  خالفــات  حدثــت  وقــد  الكهرومائيــة. 

الــدول  بيــن  الميــاه  حــول  متواصلــة  واتفاقیــات 

يف العصــر الحديــث التــي تتدفــق األنهــار عبرهــا - 

تركيــا وســوريا والعــراق وكذلــك إيــران، حيــث إن 

ثالثــة روافــد رئيســية لنهــر دجلــة مصدرهــا داخــل 

حــدود تلــك البلــدان. ومــن المهــم أن نســتعرض 

التاريــخ بتأمــل لفهــم مــا لهذيــن النهريــن من قيمة، 

لوضــع  الممكنــة  المشــتركة  األرضيــة  وتحديــد 

األنظمة والسياســات يف ســبیل تجنب الصراعات 

القريــب،  المســتقبل  يف  الميــاه  علــى  العنيفــة 

للمســؤوليات  أعمــق  إدراك  بوجــود  والتعــاون 

ففــي  مــرة.  ذات  أســالفنا  تحملهــا  التــي  نفســها 

متنوعــة  جوانــب  نســتعرض  التاليــة،  الصفحــات 

مــن اســتخدام الميــاه يف بــالد مــا بيــن النهريــن، مــن 

األســاطير )المیثولوجیــا( القديمــة إىل االبتــكارات 

الجديــدة يف هيدروليــكا المیــاه، ووضــع السياســات 

العهــد  القريبــة  والصراعــات  الميــاه،  إدارة  بشــأن 

اتســاع  مــن  الرغــم  علــى  المائيــة.  المــوارد  حــول 

جميًعــا  تتقاطــع  فهــي  المواضيــع،  هــذه  نطــاق 

بطريقــة أو بأخــرى. وقــد شــاركت األنهــار مشــارکة 

عمیقــة يف تنميــة المنطقــة علــی مــر العصــور.

2. األساطير كسبيل 
لتنقل المعرفة

تــرد قيمــة الميــاه يف العديــد مــن النصــوص األدبيــة 

علــى األلــواح الطينيــة مــن بــالد مــا بيــن النهريــن 

منظورنــا  يف  تصنيفهــا  يمكــن  والتــي  القديمــة، 

الحديــث کأســاطير. وقبــل عــرض قصــص خلــق 

الميــاه يف مثــل هــذه األســاطير، مــن الضــروري أن 

نفهــم أســباب والدة هــذه األســاطير. فهــي قصــص 

كثــر ممــا  لهــا عالقــة بالواقــع الــذي يعيشــه البشــر أ

يعتقــد الكثيــر منــا مــن الوهلــة األولــی. فهــي ال تركــز 

الخارقــة  القــدرات  أو  الخياليــة  المخلوقــات  علــى 

للطبيعــة، بــل علــى الســعي إىل توضيــح وشــرح 

دورة الحيــاة وفهــم الظواهــر الطبيعيــة والتعامــل 

مــع محــن الوجــود. فروايــة القصــص هــي أقــوى 

المعرفــة إىل اآلخريــن ومــن جيــل إىل  لنقــل  أداة 

وسلســة،  بالحيویــة  مفعمــة  وســيلة  هــي  آخــر. 

تــروي وجــود مســألة مــا يف أشــكال عديــدة متباينة. 

غالًبــا مــا تکــون األحــداث الموســمية أو الحوليــة 

قصــص  يف  محشــورة  الخصــوص  وجــه  علــى 

وأســباب  لكيفيــة  وواضًحــا  ـا  فهًمــا تصويريًـّ توفــر 

فالموضــوع  اليوميــة.  الحيــاة  يف  األمــور  حــدوث 

المعطــى  الواقــع  يف  المحيــط  بالســياق  مرتبــط 

للنــاس بحســب المنطقــة والفتــرة التــي يعيشــون 
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فيهــا. مــن جهــة، توفــر األســاطير فهًمــا للمفاهيــم 

اليوميــة،  المعانــاة  وطــأة  مــن  وتخفــف  الکونيــة 

أخالقيــة  قواعــد  تنشــر  أخــرى،  جهــة  مــن  بينمــا 

وواجبــات  هرميــة مشــروعة،  اجتماعيــة  وهيــاكل 

الرخــاء  لتحقيــق  الضروريــة  البشــر  ومســؤوليات 

والوئــام. كانــت األســاطير ركيــزة أساســية يقــر بهــا 

الحــكام موقعهــم ودورهــم يف المجتمــع ويبــررون 

مملكتهــم. داخــل  وأنظمتهــم  سياســاتهم 

»بــالد مــا بيــن النهريــن« هــو اســم مألــوف لكثيــر 

وقــد  المعمــورة؛  أصقــاع  شــتی  يف  النــاس  مــن 

بقــي االســم متــداواًل بيننــا حتــى يومنــا هــذا مــن 

المصطلــح اليونــاين القديــم الــذي یصــف األرض 

مــا بيــن النهريــن بدجلــة والفــرات. وقــد کانــت هــذه 

مــن  بالرغــم  بعیــد،  أمــد  منــذ  موجــودة  األســماء 

الســائدة  للّغــات  وفًقــا  عليهــا  تغییــرات  حــدوث 

العربیــان  االســمان  عصــر.  كل  يف  المنطقــة  يف 

 )Tigris( ودجلة )Euphrates( الحديثان، الفرات

واإلیدجــالت   Purattu البوراتــو  يف  متأصــالن 

االســمان  التــوايل.  علــى  األكاديیــن   Idiglat

الفارســیین  االســمین  أيًضــا  یمثــالن  األصليــان 

القديمیــن I)H( ufratuو Tigra، واللذیــن منهمــا 

القديمیــن  اليونانییــن  االســمین  اشــتقاق  تــم 

أي   )Euphrátēs  - )یوفراتیــس   Εὐφράτης

الفــرات وΤίγρις )تایجــرس - Tigris( أي دجلــة 

الحفــاظ عليهمــا حتــی  تــم  يف وقــت الحــق، وقــد 

الدوليــة لألنهــار. يف  عصرنــا الحديــث يف األســماء 

العديــد مــن األســاطير المســتمدة مــن المنطقــة، 

األســاطير،  بعــض  ويف  مًعــا،  النهريــن  كال  ُيذكــر 

توأمیــن. بنهریــن  وضــوح  بــكل  یوصفــان 

غیــر أن هنــاك اختالفــات طبیعیــة بيــن النهریــن؛ 

أطــول وأوســع، وبالتــايل ينســاب علــی  فالفــرات 

يندفــع دجلــة  الســهول، يف حيــن  عبــر  أبطــأ  نحــو 

ويختــرق  أضيــق  مجــرى  عبــر  ســریع  بتدفــق 

األراضــي  إىل  يصــل  أن  قبــل  الجبليــة  األراضــي 

المســطحة ويلتقــي يف وقــت الحــق بالفــرات. تبيــن 

هــذه المقارنــة أن تعريفهمــا »كتوأميــن« لــم یــأِت 

نتیجــة لكونهمــا متشــابهين بالتحدیــد، بــل لكونهمــا 

مــن  العديــد  ســعت  وقــد  مًعــا.  ُخلقــا  شــقيقین 

األســاطير إىل تفســير تكويــن النهريــن، مــع تنــوع 

واســع يف الروايــات، تماًمــا كمــا أنــه ليــس هنــاك 

قصــة موحــدة بيــن الثقافــات عــن خلــق البشــرية. 

علــى الرغــم مــن هــذا التنــوع، مــن المهــم مالحظــة 

العبــارة  بصریــح  يذكــران  مــا  غالًبــا  النهريــن  أن 

وبالتــايل  خلقتهمــا،  اآللهــة  أن  علــى  باســمیهما 

خلقهمــا.  يف  عــام  بشــكل  األنهــار  عــن  یتمیــزان 

بهــذا المفهــوم، مــن الواضــح أنــه ال يحــق ألي قــوة 

بــل  المائيــة!  المــوارد  بملكيــة  المطالبــة  دنيويــة 

والتقاســم  المعقــول  االســتهالك  مســؤولية  إن 

ضروريــان. أمــران  للميــاه  العــادل 

حــول  نظــر مختلفــة  هنــاك وجهــات  أن  يف حيــن 

بالتفصيــل،  والفــرات  دجلــة  نهــري  وجــود  كيفيــة 

فــإن جميــع األســاطير عــن األنهــار تتقاســم خيًطــا 

 KAR« الخلــق  قصــة  ففــي  للخصوبــة.  مشــتركًا 

اآللهــة  وتقيــم  األرض،  عــن  الســماء  تنفصــل   ،»4

والفــرات،  دجلــة  مجــاري  وتحــدد  ري  منظومــة 

البشــر والحيوانــات علــى األرض  أن تخلــق  قبــل 

يعــرض  اآللهــة.  وإطعــام  لخدمــة  األرض  لزراعــة 

اإلرواء  قنــوات  وبنــاء  النهريــن،  والدة  الســرد  هــذا 

الســرد فكــرة  هــذا  يخــدم  إلهيــة.  منهمــا، كعمليــة 

وإدارة  وتوســيعها  القنــوات  علــى  المحافظــة  أن 

ــا ال يمكــن أن تقــوم بــه  القــوى الجبــارة واجًبــا ملكيًّ

وحدهــا. الصغيــرة  المجتمعــات 
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3. خلق األنهار على أيدي  
اآللهة القديمة

هــو  إنكــي  الســومري  اإللــه  أخــرى،  أســاطير  يف 

الــذي  إنكــي  كان  النهريــن.  عــن خلــق  المســؤول 

ليــس فقــط إلــه المــاء وإنمــا إلــه الحكمــة والخلــق 

أيًضــا، واحــًدا مــن أبــرز آلهــة مجمع اآللهــة يف بــالد 

تعكــس  صفاتــه   .)1 )الشــكل  النهريــن  بيــن  مــا 

األساســي  العنصــر  إدارة  يف  المعرفــة  متطلبــات 

لخلــق الحيــاة والحفــاظ عليهــا، الميــاه! إن النــص 

ســرد  هــو  العالمــي«  والنظــام  »إنكــي  المســمى 

هیــکل  مــع  المدنيــة  الحضــارة  تطــور  يظهــر  رائــع 

إداري منظــم تنظیًمــا جيــًدا. ففــي هــذه األســطورة، 

إنكــي، المســؤول أيًضــا عــن الخصوبــة واإلنتاجيــة، 

الرئيســي  اإللــه  إنليــل،  شــقيقه  منــه  يطلــب 

لحضــارة ســومر، أن یجعــل األرض مزدهــرة وآمنــة. 

إنکــي »يحــض عضــوه ويقــذف. مــأل دجلــة ]كــذا![ 

بميــاه متدفقــة ]أبديــة[«؛ فالميــاه العذبــة مرتبطــة 

لــألرض. اآللهــة  وتخصيــب  بالتلقيــح 

هنــاك نــص أســطوري، تمــت تســمیته مــن قبــل 

مــن  يســجل  المعاصریــن،  علماء اآلشــوريات 

یکــون  )»عندمــا  إليــش«  »إنومــا  األول،  ســطره 

خلــق  قبــل  مــا  فتــرة  عــن  قصــة  العــال«(،  فــوق 

مــردوخ  اإللــه  بابــل،  راعــي  إنــه  والبشــر.  األرض 

اآللهــة  القصــة مــع  تبــدأ  النهريــن.  البطــل وخالــق 

هــو  مومــو  وتیامــات.  وأبســو  مومــو  الثالثــة 

بأنــه  الــذي يوصــف  الذكــر  اإللــه  أبســو،  مستشــار 

مــاء عــذب، يف حيــن ترمــز تيامــات، اإللهــة األنثــى، 

الشكل 1: طبعة ِختم أطِلق علیه اسم »ختم أدا«.
األساطير هي جزء من الحياة اليومية يف بالد ما بين النهرين، والموارد التي هي الدوافع لعملهم الفني. من اليسار إىل 

اليمين، إله الصيد وبیده القوس والسهم واإللهة عشتار ذات األجنحة المنبسطة بشکل واسع، اإلله شاماش حاماًل شفرة 
مسننة وبازًغا من بين جبلين، واإلله إیا )إیا هو االسم األكادي بينما إنكي هو السومري( واقًفا على قدم واحدة على الجبل 

ومجاري المياه بوجود األسماك اآلتية من كتفيه وخلفه اإلله ذو الوجهين أوسيمو. 
.)89115-BM -یرجع تأريخها إلی عام 2300 قبل الميالد، وباألصل من سيبار، وهي اليوم يف المتحف البريطاين(
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إىل الميــاه المالحــة. يجامــع أبســو تيامــات، فتحمل 

بطفليــن، تولــد منهمــا األجيــال الالحقــة مــن اآللهــة. 

یرمــز  مــا  المنجــب،  هــو  العذبــة  الميــاه  إلــه  هنــا، 

المحيــط،  يف  یصبــان  اللذیــن  النهریــن  اتجــاه  إىل 

تيامــات أو الميــاه المالحــة. إال أن اآللهــة الحديثــي 

الــوالدة یْحدثــون الکثیــر مــن الضجیــج، فيهاجمهمــا 

األصغــر ســنا  اآللهــة  أقــوى  يقُتــل  أبســو ومومــو. 

أبســو، فتغضــب اإللهــة األم. ويف خضــم غضبهــا، 

هــذه  يف  الصغــار.  اآللهــة  وتهاجــم  الوحــوش  تلــد 

هــو  مــردوخ  األجيــال،  بيــن  الفوضويــة  المعركــة 

الــذي يهــزم تيامــات. ومــن جســدها الميــت، یصنــع 

مــردوخ أواًل الســماء واألرض، ثــم یخلــق دجلــة مــن 

الجمالیــة  يســراها.  مــن  والفــرات  اليمنــى  عينهــا 

الدالليــة لقصــة الخلــق هــذه هــي أن الكلمــة منبــع 

النهــر يف اللغــة األكاديــة هــي إينــو-  īnu، »العيــن« 

ــا، علــى غــرار كلمــة ›عيــن‹ العربيــة، والتــي  حرفيًّ

ومــن  الميــاه.  ونبــع  العيــن  مــن  كالًّ  أيًضــا  تعنــي 

الســمات المميــزة األخــرى اتجــاه نهــر دجلــة )الــذي 

ینســاب إىل شــرق الفــرات( علــى اليميــن، والفــرات 

علــى اليســار، فضــاًل عــن تســمية دجلــة بالمقــام 

األول علــی الــدوام. وهــذا المنظــور مــن جنــوب بــالد 

مــا بيــن النهريــن صــوب الشــمال ويف اتجــاه منابــع 

النهریــن. 

إلــی جانــب إنکــي، كان هنــاك العديــد مــن اآللهــة 

الدنیــا المرتبطــة بالميــاه، فهــي موجودة ليس فقط 

يف األدبیــات وإنمــا أيًضــا يف الثقافــة الماديــة مــن 

بــالد مــا بيــن النهريــن، مثــاًل يف التماثيــل القائمــة 

علــی  الرســومات  أو  المنقوشــات  ويف  بذاتهــا 

الجــدران ومجموعــة متنوعــة مــن القطــع الصغيــرة 

ــا، لكــن مــن  األخــرى. قــد تكــون اآللهــة ذكــوًرا أو إناثً

الســهل التعــرف علیهــم جمیًعــا علــی الفــور وهــم 

رًا يف كلتــا الیديــن. ومــن  یحملــون إنــاًء صغیــًرا ومدوَّ

اليميــن  إىل  تیــارات  عــدة  تنســاب  اإلنــاء،  فوهــة 

واليســار بأشــكال متماوجــة، ويف بعــض األحيــان 

فتحــة  نحــو  التيــار  ضــد  تســبح  أســماك  هنــاك 

الرســومات  أجمــل  مــن  واحــدة  ُعثــر علــى  اإلنــاء. 

کثرهــا إبداًعــا إلحــدى اآللهــة يف موقــع قصــر يف  وأ

مدينــة مــاري القديمــة علــى نهــر الفــرات الســفلي 

يف ســوريا المعاصــرة. ففــي فنــاء القصــر، تمثــال 

حجــري إللهــة ومعهــا إنــاء للمــاء شــبيه بالموصــوف 

مشــخصة  نافــورة  بمثابــة  التمثــال  هــذا  أعــاله. 

حیــث یخــرج المــاء مــن اإلنــاء. يف القصــر نفســه، 

عثــرت علــى رســمة جداريــة رائعــة بارتفــاع متريــن، 

كائنــات  إىل  باإلضافــة  طبيعيــة  عناصــر  تتضمــن 

وآلهــة أســطورية. المشــهد الرئيســي للرســمة هــو 

ليــم )1761-1775  حفــل تنصيب للملــك زمــري 

الحــرب  إلهــة  عشــتار،  قبــل  مــن  الميــالد(  قبــل 

اثنــان  والحــب والخصوبــة. ومــن تحتهمــا، هنــاك 

مــن اآللهــة یحمــالن آنیــة لصــب المــاء يف أيديهمــا. 

مشــهد حفــل التنصيــب مؤطــر بمشــهدیة طبیعیــة 

لحديقة فیها أشــجار نخيل على كل جانب وملكة 

النباتــات الجنوبیــة لبــالد الرافدیــن تقــف شــامخة، 

يف حيــن يتســلق الرجــال لجمــع الثمــار. إن عنصــر 

توضــح  لالزدهــار.  قــوي  رمــز  هــو  هــذا  الحصــاد 

المکونــات كيــف أن االحتفــاالت الدينيــة والملوکیــة 

الميــاه  لمصــادر  المســؤول  باالســتخدام  مرتبطــة 

الموهوبــة مــن اإللــه لضمــان الخصوبــة يف األرض. 

فكمــا ذِكــر ســابًقا، کان ســکان بــالد مــا بیــن النهرین 

القدمــاء یؤمنــون بــأن اآللهــة خلقــت البشــر لزراعــة 

واجــب  فمــن  اآللهــة،  إطعــام  أجــل  مــن  األرض 

الحاكــم ضمــان هــذا العهــد. يف مدينــة أور القديمــة، 

اإللهــة عشــتار  )اســم  إينانــا  واجهــة معبــد  ُزینــت 
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باللغــة األكاديــة( بالطــوب المقوَلــب علــى شــكل 

ســمات  مــن  متعاقبــة.  محاريــب  يف  المــاء  آلهــة 

إينانــا الخصوبــة، ويف بــالد مــا بيــن النهريــن ال يمكــن 

أن توجــد الخصوبــة مــن دون المیــاه.

4. السلطات الحاكمة 
وواجبها في إدارة المياه

المنطقــة  يف  النــاس  كان  األحيــان،  مــن  كثيــر  يف 

المعــروف  للعالــم  الجغرافيــة  األبعــاد  يربطــون 

کانــوا  الملــوك  مــن  العديــد  إن  حيــث  باألنهــار، 

بعيــًدا  ســافروا  قــد  أنهــم  كبيــر  بتفاخــر  يزعمــون 

يف رحــالت االستكشــاف ليصلــوا إىل منابــع دجلــة 

ادعــوا هــذا  الذيــن  الملــوك  أوائــل  أحــد  والفــرات. 

اإلنجــاز کان نــارام ســين، خليفــة ســرجون األکادي. 

تمكنــت معظــم إمبراطوريــات بــالد ما بين النهرين 

القديمــة، مــن األكاديــة إىل الفارســية، مــن التوســع 

كثــر تقييــًدا  إىل الشــرق والغــرب، ولكنهــا كانــت أ

إىل الشــمال يف المنطقــة التــي ينبــع منهــا دجلــة 

يف  مًعــا  یصبــان  حيــث  الجنــوب  وإىل  والفــرات، 

الخليــج الفارســي. بعــد ظهــور الســلطات الحاكمــة 

واالســتيطان  الســكان  نمــو  اســتمر  المنطقــة،  يف 

باســتخدام  النطــاق،  واســع  إقليمــي  توســع  مــع 

األنهــار،  أصبحــت  وهكــذا،  النهــري.  للنقــل  األنهــار 

إىل جانــب دورهــا يف الــري، البنيــة التحتيــة األکثــر 

أهمیــة للتجــارة والهجــرة وإعــادة توطيــن الســكان. 

وقــد نُِقلــت المعرفــة وتــم االرتقــاء بهــا، بمــا يف ذلــك 

المســمارية. الكتابــة  نظــام 

االقتصاديــة،  للقضايــا  إدارتهــا  ويف  بدايتهــا  منــذ 

بيــن  مــا  بــالد  يف  المبكــرة  الحضــارات  أدركــت 

النهريــن أهميــة تأميــن الــري لصالــح الزراعــة. ومــن 

النهريــن  بيــن  بــالد مــا  نــرى سياســات  المهــم أن 

القديمــة بشــأن الميــاه بالترابــط مــع المنظومــات 

العقائدیــة المذكــورة أعــاله. ففــي حيــن أن نعمــة 

مصــادر الميــاه كانــت يف أيــدي اآللهــة، فــإن تطويــر 

نظــم الــري المســتدامة کشــرایین الحيــاة لــألرض 

األعــراف  ذلــك  وشــمل  البشــر.  مســؤولية  کانــت 

االجتماعيــة الســاعیة إلــی إیجــاد تعايــش ســلمي 

وحــل الصراعــات الكبــری والصغــری، التــي کانــت 

المنطقــة  أصبحــت  حيــن  الميــاه.  حــول  تنشــب 

مســکونة مــن قبــل مجموعــات مختلفــة وتنامــت 

مدنهــا، ازدادت الطلبــات علــى األراضــي الخصبــة 

بــروز  إىل  أدى  ممــا  اآلمنــة،  المائيــة  والمــوارد 

صراعــات. فالسياســات واللوائــح أساســیة للحفاظ 

علــى الســالم بيــن مختلــف الفئــات ذات المصلحــة 

اليوميــة. للحيــاة  المــوارد نفســها  التــي تســتخدم 

مــن  ُتملــى  أن  علــى  اللوائــح  هــذه  تقتصــر  وال 

الســلطات العلیــا إلخبــار النــاس بكيفيــة اســتخدام 

وضمــان  الحمايــة  لهــم  توفــر  بــل  المــوارد،  هــذه 

الوصــول إىل المــوارد الضروريــة لكســب المعیشــة. 

تبقــى صيانــة إمــداد المیــاه إىل يومنــا هــذا مهمــة 

معقــدة تنطــوي علــی مســتویات مشــارکة متعددة.

الــري  تأميــن  كان  النهريــن،  بيــن  مــا  بــالد  يف 

للتجمعات البشــریة والحقول الزراعية يف معظمه 

ــا علــى الســلطات، وشــمل مهــام أخــرى مثــل  واجًب

الميــاه  لتوزيــع  التحتیــة وصيانتهــا  البنیــة  تشــیید 

المــواد  ونقــل  ودفعهــا  العاملــة  القــوى  وتنظيــم 

النزاعــات.  تســویة  عــن  فضــاًل  نفســها  والميــاه 

هيمنــت اإلمبراطوريــة اآلشــورية علــى شــمال بــالد 

مــا بيــن النهريــن يف األلفيــة الثانيــة قبل الميالد. من 

خــالل التوســع اإلقليمــي لإمبراطوريــة تــم ترحيــل 
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الداخليــة مــن آشــور وتزایــد  المناطــق  النــاس إىل 

الملــوك علــى ضمــان  ذلــك  أجبــر  الســكان.  عــدد 

المتناميــة  المــدن  ليــس إلمــداد  نظــم ري فعالــة، 

يف  الزراعــة  لتحســين  وإنمــا  فحســب،  بالميــاه 

األراضــي المحيطــة بهــا أيًضــا لتكــون قــادرة علــى 

توفيــر مــا يكفــي مــن الغــذاء للعــدد المتزایــد مــن 

المناطــق  معظــم  مثــل  آشــور،  كانــت  الســكان. 

الســريع  نمــوه  وَضــع  ــا،  زراعيًّ مجتمًعــا  األخــرى، 

احتیاجــات إضافيــة ملحــة علــى مســألة اإلمــدادات 

الغذائيــة لرعايــا المملكــة. كانــت تضاريــس األرض 

مــع  جبليــة،  آشــور(  )مــات  آشــور  يف  األساســية 

القليــل مــن األراضــي المســطحة، وكانــت معظــم 

المجــاري  مــن  الكثيــر  فــوق  تطــل  التضاريــس 

المائیــة الكبيــرة والصغيــرة. جعلــت هــذه الجغرافيــا 

مــن الصعــب تطبيــق منظومــة الــري نفســها كمــا 

هــو الحــال يف الجنــوب، حيــث أجریــت شــقوق يف 

ضفتــي األنهــار لــري األراضــي الزراعيــة المســطحة. 

كتلــك  الميــاه،  لرفــع  النواعیــر  اســتخدام  إن  كمــا 

التــي يمكــن رؤيتهــا اليــوم يف عــدد قليــل مــن المدن 

علــى نهــر الفــرات مثــل الهيــت يف العــراق أو حمــاه 

يف ســوريا، أمــر صعــب أيًضــا علــى دجلــة المتدفــق 

بســرعة. بــداًل مــن ذلــك، قــام اآلشــوريون باســتغالل 

الميــاه مــن المنبــع، وأوصلوهــا عبــر القنــوات إلــی 

المطلوبــة. الوجهــة 

األرض  إرواء  شــرايین  القنــوات  أصبحــت  هكــذا 

أوباليــط  آشــور  مثــل  حــكام  مــن  بــدًءا  الجبليــة، 

عهــد  تحــت  واســتمرت  الميــالد(،  قبــل   1380(

خلفــه تغلــث فالســر )1116 قبــل الميــالد - 1076 

مجتمعيــة  طريقــة  أنشــأ  الــذي  الميــالد(  قبــل 

جديــدة كثيفــة العمالــة إلنشــاء الممــرات المائيــة. 

كثــر  أصبــح العصــر اآلشــوري الجديــد واحــًدا مــن أ

بالقیــام  القديمــة،  العصــور  يف  إبداًعــا  العصــور 

بإنشــاءات كبــرى لإمــداد بالميــاه مــع تأثيــر كبيــر 

أعجــب  الزمــن،  وبمــرور  الطبيعــة.  منظــر  علــى 

الهيدروليكيــة  بالهندســة  اآلشــوريون  الملــوك 

يف  أورارتــو  مناطــق  مثــل  المجــاورة  للمناطــق 

والتــي  الجنــوب،  البابليــة يف  والمناطــق  الشــمال 

لــم یأتــوا لهــا بتقنيــات جديــدة فحســب، بــل قامــوا 

وأضافــوا  أوســع  نطــاق  علــى  أيًضــا  بتحســینها 

إثــارة  األكثــر  المشــروع  كان  جديــدة.  ابتــكارات 

لإعجــاب هــي القنطــرة الكبيــرة المشــیدة مــن كتل 

حجريــة، القائمــة حتــى يومنــا هــذا يف قريــة جروانــة 

الســابقة، والتــي ال بــد أنهــا كانــت بمثابــة أعجوبــة يف 

ذلــك العصــر. كان الملــوك اآلشــوريون يتفاخــرون 

بــل  فحســب،  قوتهــم  إلظهــار  ليــس  بإنجازاتهــم 

لتوثيــق إلــی أي مــدى قامــوا بتقویــة اإلمبراطوريــة 

فقــط  الميــاه  مــن  يكفــي  مــا  يوفــروا  لــم  أیًضــا. 

لالســتخدام الزراعــي الموجــود أصــاًل، بــل أدخلــوا 

تغلــث  ادعــى  كمــا  وطنهــم،  إىل  جديــدة  نباتــات 

المنقوشــة: کتابتــه  يف  فالســر 

مــن  والبلــوط  البقــس  وشــجرة  األرز  أخــذت 

الســيادة  بســطت  قــد  كنــت  التــي  األراضــي 

بيــن،  مــن  ألحــد  ســبق  مــا  أشــجاًرا  عليهــا- 

أجــدادي، الملــوك الســابقين القیــام بزرعهــا، 

أخــذت  أرضــي.  بســاتين  يف  ]هــا[  وزرعــت 

يف  توجــد  ال  التــي  النــادرة،  البســتان  فاكهــة 

أرضــي ومــألت بســاتين آشــور )دايل 1933: 

.)13 الصفحــة  إلــی   1 الصفحــة  مــن 

 قــام تغلــث فالســر بإعــادة تشــجير األرض، حيــث 

كانــت هنــاك حاجــة إىل أشــجار كبيــرة، لیــس لبنــاء 
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أســطح المســاكن العاديــة فحســب، وإنمــا أيًضــا 

العامــة  المبــاين  مــن  وغيرهــا  والمعابــد  القصــور 

الكبيــرة. بعــد قــرن مــن الزمــن، كتــب أحــد خلفائــه، 

الميــالد(  قبــل   859-883( الثــاين  آشورناســيربال 

التــي  النباتــات  أنــواع  عــن  التفصيــل  مــن  بمزيــد 

تــام  قــد اســتوردها، وكيــف أدى ذلــك إىل تغييــر 

كــه والثمــار الجوزيــة المتوفــرة: ألصنــاف الفوا

أنــا قــد حفــرت قنــاة مــن الــزاب األعلــى ]إحــدی 

روافــد دجلــة[، مخترقــة قمــة جبــل، وســمیتها 

وزرعــت  دجلــة  مــروج  ســقيت  الوفــرة.  قنــاة 

المثمــرة  األشــجار  أنــواع  بجميــع  البســاتين 

التــي  والنباتــات  البــذور  زرعــت  علــی مقربــة. 

كنــت قــد وجدتهــا يف البلــدان التــي كنــت قــد 

التــي  المرتفعــات  ويف  ]فيهــا[،  بهــا  ســرت 

مختلــف  مــن  صنوبــرات  عبرتهــا:  قــد  كنــت 

األنــواع  شــتی  مــن  والعرعــر  والســرو  األنــواع 

الــورد  وخشــب  والسأســم  والتمــور  واللــوز 

واليملــم  والجــوز  واألثــل  والبلــوط  والزيتــون 

االمللــي ]الفســتق[ والرمــاد والتنــوب والرمــان 

 ]...[ والكّمثــرى والســفرجل والتيــن والعنــب 

إلــی  کانــت میــاه القنــاة تنســاب مــن األعلــی 

الحدائــق؛ ویعــم العبیــر الممــرات؛ وأعــداد مــن 

جــداول الميــاه کأعــداد نجــوم الســماء تجــري يف 

حديقــة الســرور ]...[ وأنــا کالســنجاب أقطــف 

.)2017 )بــاغ  المســرات.  حديقــة  الفاكهــة يف 

اســتورد  الزراعيــة،  القــدرة  زيــادة  إىل  إضافــة 

قبــل   705 - الميــالد  قبــل  الثــاين )722  ســرجون 

الميــالد( تقنيــات جديــدة بعــد غــزو أورارتــو، وهــي 

إمبراطوريــة أصغــر تمتــد خلــف الجبــال الشــاهقة 

شــمال  يف  الحديــث  العصــر  يف  دهــوك  لمدينــة 

عــام 714  اليــوم، يف  أرمينيــا  أراضــي  العــراق، إىل 

قبــل الميــالد. وقــد الحــظ وجــود نظــام نفــق تحــت 

تكــن  لــم  طريقــة  وهــي  الميــاه،  لتوجيــه  األرض 

معروفــة آنــذاك يف بــالد مــا بيــن النهريــن. انتشــر 

 kariz اســتخدام هــذه األنظمــة، المعروفــة باســم

القنــاة  أو  بالفارســية(  بالكردية/کاریــز  )کاريــز 

)بالعربيــة( يف فتــرات الحقــة، فوصــل إىل الصيــن 

يف أقصى الشرق وإىل المغرب يف أقصی الغرب. 

الجبليــة  المناطــق  مــن  الميــاه  نقــل  أفضلیــة  إن 

نــزواًل إىل الســهول علــى القنــوات المفتوحــة هــي 

أنهــا يمكــن أن تضيــف الميــاه الجوفيــة علــى طــول 

وضمــان  الرئيســي،  الميــاه  مصــدر  إىل  الطريــق 

فقــدان أقــل للميــاه. وقــد أثبتــت هــذه التقنيــة أنهــا 

عمليــة بالنســبة إىل األراضــي اآلشــورية الداخليــة 

شــرق دجلــة، وتــم تنفيذهــا بكفــاءة.

5. الملك سنحاريب – 
العقل المدبر للمشاريع 

المائية األكثر إثارة 
للذهول في بالد ما بين 

النهرين القديمة 
فــإن  آنًفــا،  ُذکــروا  الذیــن  الملــوك  بخــالف جميــع 

الــذي  هــو  الميــالد(  قبــل   681-705( ســنحاریب 

یتمیــز بکونــه األكثــر نشــاًطا يف مســائل الــري، إذ 

جعــل األرض حــول عاصمتــه نينــوى تزدهــر علــى 

يف  فالمنقوشــات  مثيــل.  لــه  يســبق  لــم  نطــاق 

مــکان إقامتــه الملكــي، »القصــر الــذي ال نــّد لــه«، ال 

تظهــر جبروتــه القاســي يف قمــع المــدن المتمــردة 

فحســب، وإنمــا تظهــر أیًضــا، بصــورة جليــة للغایــة، 
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كيــف أنــه أشــرف علــى جميــع مشــاريعه اإلنشــائیة 

ا.  شــخصيًّ األوامــر  كل  يصــدر  كان  حیــث  بنفســه، 

مــن حــوايل  نينــوى  فتــرة حكمــه، توســعت  خــالل 

مدينــة  وأصبحــت  هكتــاًرا،   750 إىل  هكتــاًرا   150

واجبــه  أن  ســنحاریب  أدرك  وقتهــا.  يف  ضخمــة 

فقــام  العامــة،  المبــاين  يف  االســتثمار  هــو  كملــك 

إمــدادات  لزيــادة  الهندســي  العمــل  بتحســین 

علــى  بهــا.  المحيطــة  واألراضــي  لعاصمتــه  الميــاه 

غــرار والــده ســرجون الثــاين، اســتلهم مــن مناطــق 

نقــل  وحــاول  العســكرية  حمالتــه  خــالل  أخــرى 

معارفهــا إىل وطنــه. ففــي عامــي 702 و700 قبــل 

الميــالد، زحــف ســنحاریب وقواتــه إىل أهــوار جنــوب 

بابــل. بعــد أن أِخــذ بالمناظــر الطبيعيــة الخالبــة مــن 

األراضــي الرطبــة، قــام بإدخالهــا يف أعمالــه يف آشــور. 

العديــد مــن  قــام بتشــیید  الرئيســي،  يف مخططــه 

القنــوات ذات الشــبکات والســدود لزيــادة إمــدادات 

الميــاه مــن مصــادر مختلفــة، ليــس فقــط لنينــوى 

بــل أيًضــا لــألرض المحيطــة بهــا. 

الحدیــث،  العصــر  يف  خنــس  قريــة  مــن  وبالقــرب 

تمكــن مــن اســتخدام تضاريــس الــوادي لالســتفادة 

باســم  أيًضــا  )المعــروف  الکومــل  نهــر  ميــاه  مــن 

باتجــاه  قنــاة  يف  مياهــه  مــن  جــزء  لنقــل  أتــروش( 

ســهل نينــوى. وبغیــة تخليــد اســمه وجهــوده، قــام 

الــوادي  جــرف  ســفح  علــى  كبيــرة  بمنقوشــات 

:)2 )الشــكل  التشــييد  أعمــال  تفصــل 

يف ذلــك الوقــت، قمــت بتوســيع موقــع نينــوى 

]الداخلــي[  ســورها  لــدي  كان  كبيــر.  بشــكل 

وســورها الخارجــي، الــذي لــم يتــم بنــاؤه مــن 

قبــل، وبنیــت جديــًدا ورفعــت ]هــا[ عالًیــا کعلــو 

تحولــت  التــي  وحقولهــا،  ]الجبــال[.  الجبــل 

إىل أرض قاحلــة بســبب نقــص الميــاه، کانــت 

وعــالوة  العنكبــوت.  بشــبكات  نســجت  قــد 

الــري  يعــرف  شــعبها  يكــن  لــم  ذلــك،  علــى 

الشكل 2: مشروع سنحاریب المايئ المذهل يف خنس. 
كتلة حجریة کبیرة محفورة باآللهة القديمة سقطت يف نهر الکومل. 

)تصوير الباقر جعفر(.
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علــی  أعينهــم  کانــت  وإنمــا  االصطناعــي، 

األمطــار ]و[زخــات المطــر مــن الســماء. )بــاغ 

.)200

المنطقــة  يف  مدينــة   18 ســنحاریب  ذكــر  كمــا 

الجبليــة التــي حفــر منهــا قنــوات لتوجيــه مســاراتها 

إىل نهــر الخوصــر. واســتطرد يف وصــف كيــف أنــه 

صالــح،  وکملــك  نفســها.  نينــوى  إىل  قنــاة  حفــر 

فقــد ذكــر أن عملــه قــد أنجــز وفًقــا لرغبــات اإللــه 

آشــور،  اإللــه  آشــور، »بإمرة  الرئیســي  اآلشــوري 

الــرب العظيــم«. فهــو تمــادی بالتفاخــر بإنجازاتــه 

قبلــه: مــن  بالملــوك  مقارنــة 

القنــاة بســبعين رجــاًل  ]تلــك[  أنــا ح]ف[رت 

]فقــط[ وأنــا ســمیتها نــار- ســنحاریب. أضفــت 

والقنــوات  اآلبــار  مــن  الميــاه  إىل  ]مياههــا[ 

ثــم  بحـ]فرهــا[،  قمــت  أن  يل  ســبق  التــي 

وجهــت مجاریهــا إىل نينــوى، موقــع العبــادة 

الممجــد، مقــر إقامتــي الملكيــة، الــذي لــم یقــم 

]الملــوك[، ]أســاليف[ منــذ األزمنــة ]الغابــرة[ 

بتوســیع موقعــه ]بمــا فيــه الكفايــة[، وال هــم 

)بــاغ  بمهــارة.  البــارع  تنفیــذه  بإجــراء  قامــوا 

.)200

كيــف  وصــف  إمبراطوريتــه،  نفــوذ  مــدى  وإلبــراز 

مــأل الحدائــق حــول نينــوى بشــتی أنــواع الفاكهــة 

والتوابــل مــن جميــع األراضــي التــي غزاهــا. وبــکل 

الــذي ال  فخــر، قــام بمخاطبــة خلفائــه عــن عملــه 

القــوى  مــن  قلیــل  بعــدد  أداره  والــذي  يضاهــى 

ا: العاملــة يف فتــرة قصيــرة جــدًّ

]إلــی[ حاكــم الحــق، أحــد الملــوك، أحفــادي، 

الــذي يتــداول ]المســألة[ يف قلبــه لكنــه غيــر 

قــادر علــى تصديــق ]ه[، ]و[ یـ]قــول[ »کيــف 

)فقــط(  بو]جــود[  القنــاة  تلــك  بحفــر  قــام 

باإللــه  ]أقســم[  القالئــل؟«:  الرجــال  هــؤالء 

آشــور، إلهــي العظيــم، بــأين حفــرت هــذه القنــاة 

بـ]فقــط[ هــؤالء ]الرجــال[. فضــاًل عــن ذلــك، 

كملــت العمــل علــى ذلــك يف غضــون  فقــد أ

ســنة واحــدة ]و[ ثالثــة أشــهر؛ ]...[ تــم االنتهــاء 

]و[ انتهيــت مــن القیــام بحفــر جیبــه ». )بــاغ 

.)200

أســطر  مــدی  علــی  ســنحاریب  الملــك  واصــل 

وينهــي  الجمــة،  إنجازاتــه  یعــد  كثيــرة  اإلضافیــة 

بلعنــة: المنقوشــة  کتابتــه 

حاكــم  المســتقبل[،  ]يف  وقــت  أي  يف 

الــذي  أحفــادي،  الملــوك،  أحــد  المســتقبل، 

يفــكك  بــه،  قمــت  الــذي  العمــل  يدنــس 

التــي شــيدتها، ]أو[ یحـــ]ول[  نظــام ]القنــاة[ 

ســهل  مــن  القنــوات  هــذه  ميــاه  جریــان 

العظيمــة،  اآللهــة  تقــوم  أن  فعســی  نينــوى: 

المســلة  هــذه  يف  تســميتها  تمــت  مــا  بعــدد 

الحجريــة، وبفرمانهــا المقــدس الــذي ال یمکــن 

]لعنــة[ قاســية  توِقــع علیــه  أن  یبـــ]دل[،  أن 

.)200 )بــاغ  بســاللته.  وتطیــح 

وبالرغــم مــن تهديداتــه، فويــالت الزمــن هــي التــي 

حیــث  مهترئًــا،  العظيــم  المــايئ  ابتــكاره  جعلــت 

عندمــا  أجيــال  بضعــة  غضــون  يف  القنــاة  جفــت 

مجدهــا. عاصمتــه  وفقــدت  نينــوى  ســقطت 
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٦. االبتكارات 
الهيدروليكية كإلهام 

للهندسة الحديثة في حل 
مشاكل المياه

ســنحاریب  حكــم  عهــد  يف  األعظــم  االبتــکار  کان 

هــو بنــاء قنطــرة )الشــكل 3( لتوریــد الميــاه مــن 

وادي  منخفــض  فــوق  خنــس  مضيــق  يف  قناتــه 

ا، وعــدا  )مجــرى نهــر ال یوصــل المیــاه إال موســميًّ

ذلــك هــو جــاف(. فهــي كانــت تحفــة هندســية لبــالد 

الســنين  مئــات  قبــل  القديمــة،  النهريــن  بيــن  مــا 

كثــر  مــن بنــاء الرومــان ألول قنطــرة. كان طولهــا أ

مــن 280 متــر وعرضهــا 22 متــًرا. ال بــد أن أعلــى 

حفــرت  أمتــار.  التســعة  يقــارب  کان  لهــا  جانــب 

الكتــل الحجريــة الكبيــرة بالكتابــة المســمارية غيــر 

لكــن  إداري،  لمبنــى  مشــیدة  وكانــت  المكتملــة؛ 

يبــدو أن المشــروع الســابق قــد تــم إلغــاؤه، وبــداًل 

مــن ذلــك ثبتــت الكتــل يف ترتيــب عشــوايئ عنــد 

القنطــرة. هنــاك بضــع الكتــل فقــط التــي تحمــل 

النــص األصلــي مــن ســنحاریب الــذي يدعــي فیــه 

أنــه هــو الــذي قــام بتشــیید هــذا الجســر األول مــن 

نوعــه للميــاه:

]إننــي أنــا[ ســنحاریب، ملــك العالــم، ملــك 

آشــور. لمســافة طويلــة، مــن نهــر الخو]صــر[ 

عبــر  نينــوى[.  مــروج  إىل  قنــاة  حفــرت  قــد 

مــن  قنطــرة  شــیدت  العميقــة،  الوديــان 

الميــاه  ]وتلــك  البيضــاء،  الحجريــة  الكتــل 

)بــاغ  فوقهــا[.  تمريرهــا  يف  تســببت  التــي 

.)200

الشكل 3: قنطرة سنحاریب يف جروانة – تحفة هندسية. 
)تصویر الباقر جعفر(.
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أِخــذت التحديــات الطبوغرافيــة للمنظــر الطبيعــي 

يف االعتبــار يف جميــع المشــاريع المائیــة لجعلهــا 

فعالــة قــدر اإلمــكان. كمــا وصــف ســنحاریب، فهــو 

قــد شــید العديــد مــن القنــوات لتوجيــه مســارات 

االرتفــاع  يف  االختالفــات  بســبب  ولكــن،  الميــاه. 

الميــاه  كانــت  وجهتهــا،  إىل  الميــاه  مصــدر  مــن 

تتدفــق بســرعة هائلــة صــوب المصــب، وكان مــن 

التــي  الجریــان لتجنــب األضــرار  إبطــاء  الضــروري 

تلِحقهــا قــوة الميــاه. بعــد رؤيــة األهــوار يف جنــوب 

بإنشــاء  ســنحاریب  أمــر  منهــا،  واالســتلهام  بابــل 

أرض رطبــة اصطناعيــة، وكان ذلــك يف عــام 703 

قبــل الميــالد:

مــن  مرفهــة،  البســاتين  جعــل  ســبیل  يف 

حــدود بلــدة Kisiri، إىل ســهول نينــوى، عبــر 

بمعــول  والمنخفضــة،  الجبليــة  األراضــي 

لمســافة  قنــاة.  ووجهــت  حفــرت  حديــد  مــن 

ــا  ]واحــد ونصــف بیــرو )bëru([ جعلــت تدفًق

هنــاك ]مــن[ الميــاه األبديــة مــن نهــر الخوصــر 

البســاتين، جعلتهــا  تلــك  )Tebitue(. داخــل 

.)200 )بــاغ  الــري.  میــاه  تنســاب يف مصــارف 

وال يزال المهندسون يف عصرنا الحديث ينصحون 

باتبــاع مثــل هــذه األســاليب للمناطــق التــي لديهــا 

نقــص يف الميــاه لخفــض تكلفــة إمــدادات الميــاه 

الميــاه  تلقــت  كتلــك،  رطبــة  أراٍض  المســتدامة. 

وأبطــأت تدفقهــا، كمــا جذبــت الحيوانــات البريــة. 

ويف هــذا المكمــن البــري، اســتمتع الملــك بهوايــة 

الصيــد.

 ابتــكار مــايئ آخــر قــام بــه والــده ســرجون الثــاين، 

التقنيــة  هــذه  ســنحاریب  حّســن  الكاريــز؛  وهــو 

مــن خــالل بنــاء نفــق مــن نهــر باســتورة إىل مدينــة 

الحديثــة(: )أربيــل  القديمــة  أربائيــل 

ثالثــة  العالــم، حفــرت  أنــا، ســنحاريب، ملــك 

مدينــة  علــی  المطلــة  خــاين  جبــال  يف  أنهــار 

أربائيــل، وأضفــت ميــاه الينابيــع مــن الجانبين 

إىل  تدخــل  القنــاة  وجعلــت  واأليســر  األيمــن 

وســط أربائيــل، مقــر الســيدة اإللهــة العظيمــة 

]ع[شــتار، وجعلــت مســارها مســتقيًما. )بــاغ  

.)200

يتميــز هــذا النفــق بأنــه لــم يكــن يســتمد مــوارده 

يتلقاهــا  كان  بــل  فحســب،  الجوفيــة  الميــاه  مــن 

مــن النهــر أيًضــا. وقــد تــم تشــییدە بعکــس اتجــاه 

تیــار الميــاه، للســماح للميــاه بالدخــول يف فتحــة 

مــن  الباســتورة  نهــر  ینبــع  كبــر.  أ بســهولة  النفــق 

جبــل ســفين ومنطقــة صــالح الدیــن )جبــال خــاين(؛ 

مــع أن ضفافــه واســعة، إال أنــه يف الوقــت الحاضــر 

هنــاك جــدول ذو تدفــق قلیــل یأخــذ مجــراه عبــر 

القــاع الجــاف إىل الــزاب األعلــی.

٧. حدائق لالسترخاء 
وظالل األشجار لالستراحة 

– واجب السلطات تجاه 
شعبها

المناطــق  تطــورت  اآلشــوريين،  الملــوك  عهــد  يف 

النائیــة يف نينــوى إىل أراض زراعيــة واســعة، بمــا 

المتنوعــة،  النباتــات واألعشــاب  يف ذلــك حدائــق 

ولكــن أيًضــا كأماكــن لالســترخاء. ال بــد أن برنامــج 

اآلشــورية  النائيــة  المناطــق  يف  المكثــف  الزراعــة 
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المعلقــة«.  بابــل  »جنائــن  إلقامــة  األصــل  كان 

هيــرودوت  القديــم  اليونــاين  المــؤرخ  زار  فعندمــا 

المنطقــة، ذهــل باألراضــي الخصبــة. وقــد تحــدث 

والشــعير  القمــح  مــن  الزراعــي  اإلنتــاج  عــن 

َخــن، وهــي محاصيــل تــزَرع حتــى  والسمســم والدَّ

المنطقــة. هــذا يف  يومنــا 

الجافــة إىل منطقــة خضــراء  الطبيعــة  يف تحويــل 

الملــوك  دأب  اإلنســان،  ســيطرة  تحــت  ومثمــرة 

بــه  اآلشــوريون يف مواصلــة عــرف عریــق أوصــى 

الملــك الســومري شــولجي، وهــو غــرس األشــجار 

ليــس  شــعبهم،  رفاهيــة  أجــل  مــن  الحقــول  يف 

المناطــق  يف  بــل  فحســب،  األغذیــة  الســتهالك 

لالســتراحة  أماکــن  بمثابــة  لتکــون  أيًضــا  الريفيــة 

الترحــال: أثنــاء 

ألننــي رجــل قــوي ذو قــدرة علــی اســتخدام 

فخذيــه، أنــا، شــولجي، الملــك الجبــار، العلــي 

الطــرق،  ]؟[  بتعزیــز  قمــت  الجميــع،  فــوق 

قمــت  لــألرض.  الرئیســیة  الطــرق  ونظمــت 

بتوســیم المســافات التــي تبعــد ســاعتين ]و[

الحدائــق  زرعــت  اإلقامــة.  دور  هنــاك  بنيــت 

وقمــت  للراحــة  أماكــن  وشــیدت  بجانبهــا 

بتنصیــب ذوي الخبــرة مــن الرجــال يف تلــك 

األماكــن. فأيمــا اتجــاه يــأيت منــه المــرء، يمكــن 

اللطیفــة؛  نواحیهــا  يف  نفســه  ينعــش  أن  لــه 

الظــالم  علیــه  يحــل  الــذي  للرحــال  ويمكــن 

علــى الطريــق البحــث عــن مــالذ هنــاك كمــا 

)بــاغ  التشــييد.  جيــدة  مدينــة  يف  الحــال  هــو 

.)200

عاليــة،  صيفيــة  حــرارة  درجــات  ذات  منطقــة  يف 

هنــاك حاجــة إىل الظــل لتوفيــر مســاحات للتبريــد 

الميــاه  اســتخدام  فــإن  الســبب،  ولهــذا  والراحــة. 

اقتصــادي  دافــع  لــه  ليــس  الزراعــة  ألغــراض 

فحســب، وإنمــا هــو إضافــة هامــة إىل المســاحات 

الطبيعيــة للیســر والســرور. تقليــد لــه أهميــة كبيــرة 

للتخطيــط الحضــري الحديــث يف توفيــر المتنزهات 

األرصفــة. علــى  األشــجار  وزراعــة 

8. مواجهة التحديات 
والصراعات في اإلدارة 

المستدامة للمياه
يجعــل  النهريــن  بيــن  مــا  بــالد  يف  المنــاخ  إن 

ا. وقــد  الوصــول إىل المــوارد المائيــة أمــًرا أساســيًّ

ُهجــرت مســتوطنات عندمــا لــم يعــد مــن الممكــن 

تأميــن الميــاه بســبب التغيــرات يف مجــرى األنهــار 

أو ســوء إدارة القنــوات. ولهــذا الســبب، توجــد يف 

وقتنــا الحاضــر أطــالل المــدن القديمــة مثــل الوركاء 

وأور وكيــش ولجــش وجيرســو وغيرهــا الكثيــر يف 

المناطــق القاحلــة، يف حيــن أنهــا كانــت منــذ بضــع 

المزدهــرة،  والفــرات  مــدَن دجلــة  ألفیــات مضــت 

الحــايل  الموقــع  مــن  منهــا  بكثيــر  أقــرب  والبحــر 

يشــكل  هــذا،  يومنــا  حتــى  الفارســي.  للخليــج 

الحصــول علــى الميــاه النظيفــة الجوهــر األســاس 

لمعيشــتنا، إال أنــه يف خطــر بســبب تغيــر المنــاخ 

وبنــاء الســدود التــي تقلــل مــن منســوب الميــاه. 

األمــد  والطويــل  الفريــد  الحيــاة  نمــط  ُدّمــر  وقــد 

أمــر صــدام حســين  أن  بعــد  بالکامــل  األهــوار  يف 

بتجفيــف األراضــي الرطبــة مــن خــالل إیقــاف تدفق 

األهــوار  إحیــاء  إعــادة  لكــّن  الســدود،  عبــر  الميــاه 

عــدم  إن  کمــا  النظــام.  ســقوط  بعــد  ببــطء  تمــت 
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العــراق  النفايــات يف  إلدارة  فعــال  تنظیــم  وجــود 

يســمح بتدفــق التلــوث مــن المناطــق الحضريــة، 

اتجــاه  يف  الميــاه  جــودة  تدهــور  إىل  يــؤدي  ممــا 

المصــب. تفتقــر الميــاه إىل األهميــة والقيمــة التــي 

تســتحقها مــن الشــریحة الرئيســية مــن المجتمــع، 

حيــث تهيمــن الصراعــات الســابقة يف البــالد علــى 

مواضيــع الحــوار العــام يف حيــن أن قضايــا الميــاه 

أضحــت يف مرتبــة متأخــرة مــن ســلم األولویــات.

9. عندما تؤدي الوساطة 
في الصراع حول المياه 

إلى حروب في المياه
ذات  مســتقلة  مــدن   - دول  المــدن  هــذه  كانــت 

تحالفــات هشــة، انبثقــت عنهــا الحضــارة الســومرية 

يف بــالد مــا بيــن النهريــن، ثــم أصبحــت فيمــا بعــد 

هــي  كيــش  مدينــة  دولــة  كانــت  بابليــة.  أراٍض 

األقــوى بينهــا، وقــد وضــع ملكهــا میســيليم أول 

اتفــاق قانــوين بشــأن المــوارد المائيــة، حــوايل عــام 

2600 قبــل الميــالد. قــام میســيليم بــدور وســيط 

علــى  الخصــب  بالــوادي  يتعلــق  فيمــا  خارجــي 

الحــدود بيــن مدينَتــي أومــا ولجــش، المــروي بقنــاة 

مــن دجلــة. ادعــت کلتــا المدينتيــن الســيطرة علــى 

يف  أدرج  لجــش،  ملــك  أورنانشــي،  إن  إذ  القنــاة، 

نقــش ملكــي إنجازاتــه كحاكــم، حيــث شــّید المعابد 

المدينــة،  لدولتــه  قنــوات  تســع  وحفــر  والقصــور 

الملــك  قــام  إليهــا.  المشــار  القنــاة  ذلــك  يف  بمــا 

ميســیليم بترســيم الحدود بمســلة حجرية، تعرَف 

أيًضــا باســم »معاهــدة ميســیليم«؛ تنــص إحــدی 

أراضــي  أومــا  تأجيــر  علــى  المعاهــدة  اتفاقیــات 

زراعيــة يف لجــش، مــع رســم إيجــار ســنوي لتغطيــة 

تكاليــف صيانــة نظــام الــري. ولــم تدفــع الســلطات 

يف أومــا اإليجــار المســتحق علیهــا لعــدة ســنوات، 

نــزاع  نشــب  للجــش.  الديــون  عليهــا  كمــت  فترا

عســكري بســبب الخــالف، لتحصــل علــى إثــره أول 

حــرب مســجلة يف التاريــخ ُتخــاض حــول الحصــول 

علــى الميــاه. وقــد قــام ملــك لجــش إياناتــوم بعــدة 

حمــالت عســكرية حــوايل عــام 2470 قبــل الميــالد، 

ومــن بعــده ابــن أخيــه إنميتينــا، حــوايل عــام 2430 

قبــل الميــالد، فــأدى ذلــك إلــی اندحــار أومــا النهــايئ. 

دفــع  قبــول  علــی  أومــا  بإجبــار  النــزاع  فــض  تــم 

أمــوال إعــادة بنــاء القنــاة وقبــول تغييــرات الحــدود 

التــي رســخها ميســیليم قبــل 200 ســنة.

حجريــة  لوحــة  علــى  أومــا  خســارة  صــورت  وقــد 

 ،)4 )الشــكل  النســور«  »مســلة  بـــ  اآلن  تســمى 

إياناتــوم. عثــر علــى المســلة يف  مســجلة انتصــار 

أطــالل تيلــو، مدينــة جيرســو القديمــة. أعیــد بنــاء 

األجــزاء المكســورة منهــا، واليــوم يمكــن رؤيتهــا يف 

متحــف اللوفــر يف مدينــة باريــس. تصــور المســلة 

إياناتوم وهو یقود کتیبة من الجنود إلی المعرکة، 

بينمــا هــم يدوســون علــى أعدائهــم والنســور تطيــر 

علــى  القتلــى.  الجنــود  رؤوس  حاملــة  األعلــى  يف 

الجانــب اآلخــر للمســلة، هنــاك مشــهد أســطوري، 

حیــث اإللهــة األم ننخرســاج ماســکة جنــود العــدو 

المأســورين يف شــبكة وهــي تضربهــم بصولجــان. 

تَنســب هــذه القطعــة الفنيــة الفضــل للنصــر ليــس 

فقــط إلــی الملــك وجنــوده، بــل أيًضــا إىل مــؤازرة 

الســبع  الســومريين  آلهــة  إحــدى  ننخرســاج، 

العظمــاء. فبمــؤازرة مــن ننخرســاج، إلهــة الجبــال 

والخصوبــة، لــم يتمكــن الملــك إياناتــوم مــن فــض 

كحاكــم  شــرعيته  ضمــن  بــل  فحســب،  النــزاع 

الميــاه  وتأميــن  الســالم  علــى  الحفــاظ  وضمــن 

127



IVماء الحياة

للحفــاظ علــى خصوبــة أرضــه. إال أن الســالم القائــم 

حديًثــا لــم يســتمر لفتــرة طويلــة، إذ نشــب الصــراع 

بيــن أومــا ولجــش مــن جديــد وبشــكل متكــرر، وإن 

كان علــى نطــاق أصغــر، لعــدة أجيــال. ويف النهايــة 

بأحــداث سياســية خارجيــة،  إال  تتــم تســويته  لــم 

عندمــا فقــدت الدویلتــان المدينتــان اســتقاللهما 

ووقعتــا تحــت ســيطرة اإلمبراطوريــة األكاديــة.

إىل  الوصــول  حــول  آخــر  إقليمــي  نــزاع  حــدث 

الميــالد يف  قبــل  الثالثــة  األلفیــة  نهايــة  الميــاه يف 

عهــد الســاللة الثالثــة مــن أور، ومجــدًدا، يف جنــوب 

أور  مدينــة  دولــة  فحــكام  النهريــن!  بيــن  مــا  بــالد 

اعتبــروا العموريیــن، وهــي مجموعــة مــن الرحــل 

الخاصــة.  ألراضيهــم  تهديــًدا  الغــرب،  إىل  الرعــاة 

عظيــم  ســور  بتشــیید  شــولجي  الملــك  أمــر 

أو  تدنــم،   - مــورق  اســمه  ودجلــة،  الفــرات  بيــن 

يتمكنــوا  ال  حتــى  التدنــم،   - العمورييــن  لصــد 

أبکالــو  نهــر  ضفــاف  علــى  قطعانهــم  ســقي  مــن 

ودجلــة والفــرات. ومــن غيــر الواضــح كيــف وصــل 

الصــراع بالضبــط إىل مرحلــة مــن الفصــل المــادي 

بيــن األراضــي وتقييــد الوصــول إىل الميــاه، كــون 

الســابق.  بشــكل ســلمي يف  تفاعــال  المجتمعــان 

فقــد كانــت هنــاك عالقــة بيــن العمورييــن البــدو 

والســومريين الحضرييــن قائمــة علــى المصلحــة 

مقابــل  الحيوانيــة  المنتجــات  وتبــادل  المتبادلــة 

الســلع الزراعيــة واألشــياء المصنوعــة. وقــد اندمــج 

الشكل 4: ما تسمى بـ »مسلة النسور« 
 تظهر اندحار دولة - مدينة أوما يف عهد الملك إیاناتوم. استعیدت من تيلو وهي معروضة

 يف متحف اللوفر يف باريس.
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المجتمــع  يف  بالفعــل  العمورييــن  مــن  العديــد 

الحضــري يف بــالد مــا بيــن النهريــن، حتــى إن بعــض 

سياســية  مناصــب  شــغلوا  العمورییــن  األفــراد 

المجتمعــات  كانــت  ذلــك،  ومــع  فيــه.  رفیعــة 

متنافســة، وربمــا كانــت قــد تنازعــت حــول الهيمنــة 

المحليــة، فضــاًل عــن المشــاكل العمليــة الناشــئة 

عــن الطلــب المتزايــد علــى الميــاه. غیــر أن تقييــد 

أور لوصــول العمورييــن إىل الميــاه لــم يمــر دون 

رد فعــل. فقــد واجــه القائــد المكلــف ببنــاء الســور، 

بــوزور شــولجي، الصعوبــات، إذ تعرضــت أعمــال 

إىل  رســالة  وكتــب  العمورییــن،  لهجــوم  التشــیید 

شــولجي يطلــب فيهــا إرســال المزيــد مــن الرجــال 

للدفــاع عــن الموقــع والتعجيــل بتشــييد الســور:

غیــر  للمعركــة.  قوتــه  اســتجمع  قــد  العــدو 

علــی  بقــادر  فلســت  محــدودة.  قــويت  أن 

تحصیــن القلعــة أو حراســتها ]...[ ضــده. ]...[ 

مجــرى  مديــر   ]...[ قطــاع  إىل  بالنســبة  أمــا 

يف   ]...[ األطــوال  فــإن   ]...[ المــايئ  سغســغ 

إىل  بالنســبة  أمــا   ]...[ ثابتــة.  تعــد  لــم  أعــاله 

قطــاع ]...[ تاكيــل - إليشــو، فــإن مفتــش قنــاة 

المائيــة:  إنلیــال   - ومــي  أباکلــو  مجــاري   ]...[

تمــت إزالــة 50 نندانـًـا )300 متــر( مــن الطــول 

)بــالك  انهــارت.  منتصفهــا  ويف  الحافــة،  مــن 

.)2006-1998 وآخــرون 

ولــم يشــتِك بــوزور شــولجي مــن الغــزوات أثنــاء 

عــن  أيًضــا  أبلــغ  بــل  فحســب،  التشــیید  أعمــال 

مختلفــة  أجــزاء  امتــداد  علــى  تعقيــدات  حــدوث 

مــن الجــدار تحــت إشــراف مختلــف المســؤولين 

والمفتشــين. تظهــر المراســالت بيــن القائــد وملكــه 

الصعوبــات يف  إلــی  الميــاه  إدارة  كيــف تعرضــت 

ظــل ظــروف قاســية وعنيفــة.

بيــن  مــا  بــالد  حضــارة  مــن  األوىل  المراحــل  يف 

النهريــن قبــل التحضــر، جعلــت األمطــار الموســمية 

يف  للغايــة،  فعالــة  المطريــة  الزراعــة  الشــمال  يف 

حيــن أن اســتخدام قنــوات الميــاه يف الجنــوب كان 

ــا للزراعــة. ويتطلــب االســتخدام المســتدام  ضروريًّ

للمياه مراحل مختلفة من إدارة المياه وتنظيمها، 

حيث الري ال يؤدي إىل الفيضانات أو إىل التصحر 

بســبب إزالــة الكثيــر مــن الميــاه مــن األنهــار، وال إىل 

التملــح غيــر المرغــوب فيــه مــن إتــالف األراضــي 

الخصبــة. بــدأ الــري بالميــاه بأنظمــة بســيطة، وربمــا 

ــا، ثــم تطــورت إىل مخططــات  األكثــر تنظيًمــا محليًّ

تقنيــات  علــى  تنطــوي  الدولــة  تديرهــا  معقــدة 

هيدروليكيــة واســعة النطــاق وعلــى بنــاء القنــوات 

يف  بمــا  ْیــن،  الحكوميَّ واإلشــراف  المــايل  بالدعــم 

فــإن  أعــاله،  ُذكــر  وكمــا  المتكــررة.  الصيانــة  ذلــك 

مفهــوم الحكــم يف بــالد مــا بيــن النهريــن يركــز علــى 

توفيــر وحمايــة الزراعــة اآلمنــة باعتبارهــا األســاس 

االقتصــادي للمنطقــة. وهكــذا فــإن دور مؤسســات 

الدولــة يف هــذه المســائل ال يشــمل بنــاء وصيانــة 

فحســب،  الميــاه  وتوزيــع  للــري  التحتيــة  البنيــة 

بمــا يف ذلــك  أيًضــا،  العمــل  إدارة واجبــات  وإنمــا 

المدفوعــات، وبالطبــع فــض النزاعــات الصغيــرة 

ا مع المجتمعات المحلية أو على  والكبيرة، داخليًّ

الصعيــد اإلقليمــي مــع الجماعــات المتنافســة.
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10 0 التنظيم ووضع 
السياسات بشأن التحكم 

بالمياه كما ورد في 
الشرائع والقوانين 

القديمة
العاملــة  والقــوى  الــري  تقنیــات  إىل  باإلضافــة 

الماهــرة، تتطلــب إدارة الميــاه شــكاًل مــن أشــكال 

التضامــن  لمنــح  الشــریعة  أو  القانــوين  اإلطــار 

ُخرقــت  حــال  يف  العواقــب  مــع  والمســؤولية 

مبــادئ  أي  تبــق  لــم  القانونيــة.  االتفاقیــات 

توجيهيــة مفصلــة بشــأن تنظيــم التحکــم بالميــاه 

ودور الســلطات، ولكــن القوانيــن القليلــة المتاحــة 

علــى  تؤكــد  والمناطــق  الفتــرات  مختلــف  مــن 

وجــود شــعور مشــترك بتقاســم الميــاه علــى نحــو 

عــادل ومســؤول. يبــدو أن هــذه القوانيــن تتفاعــل 

األحيــان  مــن  كثيــر  يف  بــرزت  التــي  القضايــا  مــع 

وکانــت بحاجــة إىل أحــکام مناســبة وعادلــة. يمكــن 

االجتماعــي  بالتعقيــد  اإلحســاس  إىل  الوصــول 

والسياســي يف مــا يتعلــق بــإدارة الميــاه مــن النــص 

القديــم أللــواح الطيــن المســمارية، مثــل الرســائل 

مــن  وغيرهــا  القوانيــن  مجموعــة  أو  الرســمية 

المنقوشــة. المــواد 

كانــت القوانيــن يف بــالد مــا بيــن النهريــن القديمــة 

العامــة  الشــؤون  مــن  تشــمل مجموعــة واســعة 

والخاصــة، بمــا يف ذلــك الــزواج وحقــوق الملكيــة 

حــل  عــن  فضــاًل  الكبــرى،  والجرائــم  والجنــح 

مدونــة  أقــدم  األطــراف.  مختلــف  بيــن  النزاعــات 

ألــواح مســمارية  علــى  کِتبــت  قانونیــة محفوظــة 

ترجــع إلــی عهــد الملــك أورنمــو )2100-2050 قبــل 

الميــالد(. فهــي غیــر محفوظــة بالکامــل، وال یوجــد 

فیهــا أي شــيء مــدون لــه عالقــة مباشــرة بتنظيــم 

الميــاه. بيــد أن هنــاك فقرتيــن تشــيران إىل »محنــة 

النهــر« إلثبــات بــراءة أو إدانــة أي شــخص متهــم 

بالســحر أو الزنــا:

وأثبتــت  بالزنــا،  رجــل  زوجــة  رجــل  اتهــم  إذا 

الرجــل  علــى  فيجــب  براءتهــا،  النهــر  محنــة 

الــذي اتهمهــا أن يدفــع ثلــث مينــا مــن الفضــة. 

.)2011 )ســیفیل، 

فشــل  عنــد  إال  اإلجــراء  هــذا  یتَخــذ  یکــن  ولــم 

محــاوالت أخــرى لحــل القضيــة. كمــا كانــت تطلــب 

المحكمــة حكًمــا مــن المــاء الــذي یعَتبــر إلًهــا بحــد 

ــا مباشــر. كان تقليــد  ذاتــه، أو علــى األقــل خلًقــا إلهيًّ

المائيــة  المســطحات  يف  بــه  المشــتبه  إعطــاس 

يســتخدم يف عهــد أوروبــا المســيحية يف العصــور 

الوســطى وحتــى القــرن الســابع عشــر. هــذا الــدور 

القضــايئ للنهــر يف مثــل هــذه الحــاالت يربــط الميــاه 

بأصلهــا اإللهــي، مــا يمكنهــا مــن إقامــة العــدل يف 

نظــرة بــالد مــا بيــن النهريــن للعالــم.

11. شاماش وحمورابي أبرز 
واضعي القانون

القوانيــن  قــراءة  يمكننــا  ســنة،   300 حــوايل  بعــد 

حمــورايب  شــریعة  يف  بالميــاه  المتعلقــة  األوىل 

أقــدم  مــن  واحــدة  وهــي   ،)5 )الشــكل  الشــهيرة 

هــذه  بالكامــل.  المحفوظــة  القوانيــن  مدونــات 

القوانيــن لــم تكــن ابتــكاًرا حديًثــا للملــك حمــورايب، 

مــن  طويــل  لتقليــد  ديمومــة  تمثــل  كانــت  بــل 

باســتمرار.  تعــدل  كانــت  والتــي  األقــدم  القوانيــن 
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الســبابة  شــكل  حمــورايب  شــریعة  مســلة  تأخــذ 

كثــر مــن متريــن، مصنوعــة مــن الحجــر  بارتفــاع أ

المكتوبــة  القوانيــن  وجــود  أن  حيــن  يف  األســود. 

القديمــة معــروف بأمــره، إال أن المســلة الحجریــة 

الســوداء لحمــورايب هــي إحــدی أهــم المجســمات 

القانونيــة لســببين. أواًل، لــم يتــم العثــور علیهــا يف 

بابــل )عاصمــة حمــورايب( نفســها، بــل يف سوســة، 

ا  عاصمــة عيــالم. فقــد غرقــت بابل حمورايب تدريجيًّ

تحــت المــاء بارتفــاع مســتوى الميــاه الجوفيــة علی 

مــر الزمــن. يف القــرن الثــاين عشــر قبــل الميــالد، قــام 

ملــك عیــالم شــوقروك ناخــون تــا بغــزو المدينــة، 

قصورهــا  مــن  قّيمــة  أغراًضــا  وجيشــه  فنهــب 

ومعابدهــا، بمــا يف ذلــك مســلة حمــورايب، ونقلهــا 

عــام   700 حــوايل  بعــد  الخاصــة  عاصمتهــم  إىل 

مــن أول نصــب للمســلة يف بابــل. هــذا أمــر بالــغ 

األهمیــة؛ ففــي حيــن أن ســاللة حمــورايب الحاكمــة 

قــد آلــت إلــی الــزوال منــذ آمــاد بعیــدة، إال أن هــذه 

الشــریعة كانــت قّيمــة إلــی درجــة أنــه تــم صونهــا 

لمئــات الســنين علــی أیــدي أجيــال متعاقبــة مــن 

البابلييــن. فحتــی حقيقــة أن الملــك العیالمــي لــم 

يدمــر المســلة، وإنمــا قــام بنقلهــا إىل قصــره ســلیمة 

دون أن يلِحــق بهــا الدمــار، تظِهــر درجــة االعتبــار 

والتقديــر لشــریعة حمــورايب حتــى مــن ألــد أعــداء 

ــا، قيمــة المســلة  البابلييــن علــی مــر العصــور. ثانًي

ال تبــرز يف وجــود نســخ قديمــة تنتشــر يف مختلــف 

المــدن الموغلــة يف القــدم يف بــالد مــا بيــن النهريــن 

فحســب، وإنمــا يف العصــر الحديــث أيًضــا، حيــث 

يف  المعروضــة  األصليــة،  المجســمة  أصبحــت 

کثــر القطــع األثریــة  اللوفــر، واحــدة مــن أ متحــف 

المستنســخة مــن بــالد مــا بيــن النهريــن القديمــة، 

وهــذه النســخ معروضــة يف العديــد مــن المتاحــف 

الشكل 5: شریعة حمورايب ذات الـ 282 قانون. 
عثرت علیها يف سوسا يف إيران ومعروضة يف 

متحف اللوفر يف باريس.
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جامعــات  ويف  شــيكاغو  يف  الحقــوق  كليــة  ويف 

أخــرى.

جهتهــا  علــى  الســوداء  حمــورايب  مســلة  تعــرُض 

مواجًهــا  للملــك  صــورة  األعلــى  يف  األمامیــة 

یــأيت  الــذي  الشــمس  إلــه  الجالــس،  شــاماش 

بالنــور علــى الظــالم وهــو القائــم بتحقیــق العدالــة 

واإلنصــاف. ويف األســفل مــن هــذه الصــورة، هنــاك 

282 قانــون مــدون للتعامــل مــع مســائل متنوعــة. 

يف الديباجــة، ادعــى الملــك حمــورايب أنــه تلقى هذه 

القوانيــن مباشــرة مــن شــاماش؛ وكان دور الملــك 

الســماوية  الشــرائع  وإنفــاذ  تحقیــق  هــو  كحاكــم 

علــى رعايــاه. وتشــير أربعــة قوانيــن بالتفصيــل إىل 

سياســة الميــاه، يف الفقــرات 53 إىل 56:

ا  جــدًّ متقاعًســا  شــخص  أي  کان  إذا   )53

لإبقــاء علــى ســده يف وضــع ســلیم، ولــم يبقــه 

وغِمــرت  الســد  تصــدع  أن  وحــدث  کذلــك؛ 

الــذي  فالشــخص  حينئــٍذ  الحقــول،  جميــع 

يف ســده حــدث التصــدع يبــاع مقابــل المــال 

التــي  الحبــوب  يعــوض  والمــال  )الفضــة(، 

تالفــة. تكــون  أن  هــو يف  تســبب 

علــى  قــادًرا  الشــخص  يكــن  لــم  إذا   )54

تعویــض الحبــوب، حينئــٍذ يتــم تقســيمه هــو 

وأمالکــه بيــن المزارعيــن الذيــن تســبب هــو يف 

منغمــرة. حبوبهــم  تصبــح  أن 

55( إذا فتــح أحــد قنواتــه لســقي محصولــه، 

ولكنــه تهــاون، وغمــر المــاء حقــل جــاره، فعليــه 

أن يدفــع لجــاره الحبــوب مقابــل خســارته.

56( إذا تــرك رجــل الميــاه، والميــاه تفيــض يف 

مزرعــة جــاره، فعليــه أن يدفــع لجــاره عشــرة 

مــن   gan عشــرة  لــكل  الحبــوب  مــن   gur

.)1910 )کینــغ  األرض)1(. 

 

إن القوانيــن المذكــورة أعــاله تظهــر المســؤوليات 

اإللزاميــة عــن االســتخدام الســلیم واآلمــن لقنــوات 

دون  يحــول  ممــا  الزراعيــة،  الحقــول  يف  الميــاه 

إلحــاق الضــرر بمزارعيــن آخريــن مجاوريــن. كانــت 

المتهميــن  مــن  مطلوبــة  الماليــة  التعويضــات 

وتغطــي  المجــاورة.  الحقــول  إتــالف  لتعويــض 

الفقــرات اإلجــراءات الفعالــة، واألفعــال المتهاونــة 

أيًضــا، للمشــتبه فيــه: فالقــدرة علــی اإلرواء بالميــاه 

وتجنــب  القنــوات  صيانــة  مســؤولية  تصاحبهــا 

الضــرر الناجــم عــن اإلهمــال وضمــان االســتخدام 

األخــذ  مــع  للمیــاه  للرقابــة  والخاضــع  المقصــود 

الممتلــكات. باالعتبــار 

)Gur  )1 وgan كانت وحدات بابلية من الوزن.
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12.  االستنتاج
لقــد الحظنــا مــدى أهميــة األنهــار يف بــالد مــا بيــن 

النهريــن القديمــة، وال يــزال لهــا دور ال غنــى عنــه 

عــن  الدراســة  هــذه  إّن  الحديثــة.  العــراق  لدولــة 

مختلــف التحديــات واالبتــكارات ودور إدارة الميــاه 

الســالم.  بنــاء  رکائــز  هــي  واليــوم  الماضــي  يف 

إلهاًمــا  لنــا  يوفــر  القديمــة  المــوارد  يف  فالبحــث 

أفضــل.  مســتقبل  إلیجــاد  القــادم  لجيلنــا  مثمــًرا 

فالتعلــم مــن الماضــي هــو الخطــوة األوىل لالرتقــاء 

بالحاضــر.
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• أدامــو، نصــرت ونضــر األنصــاري. »يف بابــل القديمة: 	
حمــورايب  شــریعة  ظــل  يف  والزراعــة  الــري  ازدهــر 
)2000-1600 قبــل الميــالد(. مجلــة علــوم األرض 
والهندســة الجيوتقنيــة 10، العــدد 3 )2020(: مــن 

الصفحــة 41 إلــی الصفحــة 57.

• »اآلشــوريون 	 األنصــاري.  ونضــر  نصــرت  أدامــو، 
الجدد: محاربون وبناة القنوات يف عهد ســنحاریب 
األرض  علــوم  مجلــة  الميــالد(«.  قبــل   609-911(
والهندســة الجيوتقنيــة 10، العــدد 3 )2020(: مــن 

الصفحــة 59 إلــی الصفحــة 86.

• النهريــن: 	 بيــن  مــا  بــالد  »جنــوب  مــارك.  الطويــل، 
الميــاه وبــروز التحضــر«. دراســات وايلــي متعــددة 
.e1362 :)2019(  4 العــدد   ،6 الميــاه  التخصصــات: 

• بيــن 	 مــا  بــالد  شــمال  يف  »الــري  م.  أرييــل  بــاغ، 
النهريــن: الميــاه للعواصــم اآلشــورية )مــن القــرن 
إلــی القــرن الســابع قبــل الميــالد(«.  الثــاين عشــر 
مجلــة نظــم الــري والصــرف 14، العــدد 4 )2000(: 

.324 الصفحــة  إلــی   301 الصفحــة  مــن 

• بــاغ، أرييــل م. »التكنولوجيــا اآلشــورية«. رفیــق إىل 	
إلــی الصفحــة  آشــور )2017(: مــن الصفحــة 511 

.521

• بينيتــو، كارلــوس ألفريــدو. »إنكــي ونينمــاه و«إنكــي 	
والنظــم العالمــي« )1969(.

• بــالك، جيرمــي، وأنتــوين غريــن. »اآللهــة والوحــوش 	
لنــدن  القديمــة،  النهريــن  بيــن  مــا  بــالد  والرمــوز«. 

.)2004(

• وجــارل 	 كانينغهــام  وغراهــام  أ.  جيريمــي  بــالك، 
إيبلينــغ وإيســتر فلوكيغر-هاوكــر وإليانــور روبســون 
وجــون تايلــور وغابــور زوليومــي. »مدونــة النصوص 
كســفورد )1998(.  اإللكترونيــة لــألدب الســومري« أ
http://etcsl.orinst.ox.ac.  :متوفــر علــی الرابــط

uk/، تــم اســترجاعه يف 08.10.2020.

• الشــرق 	 يف  ودجلــة  الفــرات  تيريــزا.  بالستشــکي، 
.2018 هاراســوفيتز،  نشــر  دار  القدیــم. 

• بــووي، باتريــك. »مداولــة حــول الحدائــق المعلقــة 	
يف بــالد مــا بيــن النهريــن« تأريــخ الحدائــق )2015(: 

الصفحــات 167-151.

• كوبــر، جيرولــد س. إعــادة بنــاء التاريــخ مــن النقــوش 	
القديمــة: الصــراع الحــدودي بيــن لجــش وأومــا. دار 

نشــر أندينــا، 1983.

• النهريــن 	 بيــن  مــا  بــالد  »حدائــق  ســتيفاين.  دايل، 
القديمــة وتحديــد جنائــن بابــل المعلقــة قد حســم«. 

الصفحــات 13-1. الحدائــق )1993(:  تأریــخ 

• األيديولوجيــة 	 يف  )إنكــي(  »اإللــه  بيتــر.  إســباك، 
واألســاطير الملكيــة الســومرية«، أطروحــة دكتــوراه، 

.2010

• فابــرو. 	 ديــل  وروزویثــا  ماريــو،  فريدريــك  فالــس، 
إعــادة  قنطــرة ســنحاریب يف جروانــة:  إىل  »عــودة 
 :)2014(  76 العــراق  النصيــة«.  األدلــة  تقييــم 

.98-65 الصفحــات 

• إيــراين، كيخوســرو د. وموريــس ســيلفر، محــررون. 	
المجلــد  القديــم.  العالــم  يف  االجتماعيــة  العدالــة 

.1995 للنشــر،  غرينــوود  مجموعــة   .354

• کینــغ، ل. و. »ترجمــة شــریعة حمــورايب«. التاريــخ 	
القديــم علــى اإلنترنــت )1910(. تــم اســترجاعه  يف 
https://avalon.law.yale.  16 أیلــول 2020، مــن

.edu/ancient/hamframe.asp

• كورنفيلــد، إيتزتشــاك. ي. »2. تطــور قانــون الميــاه 	
يف بــالد مــا بيــن النهريــن، يف تطــور قانــون وسياســة 
الميــاه«. )جوزيــف ديالبينــا وجويتــا غوبتــا. محررون 

.)2009

• كورنفيلــد، إيتزتشــاك. ي. »بــالد مــا بيــن النهريــن: 	
قانــون  تطــور  يف  والقانــون«.  المــاء  مــن  تاريــخ 
وسياســة الميــاه، مــن الصفحــة 21 إلــی الصفحــة 

.2009 دوريرشــت،  ســبرينغر،   .36

• كثــر مــن مجــرد أماكــن متواجــدة 	 لوســياين، مارتــا. »أ
للبهجــة. إطــار الحديقــة يف رســمة ›حفــل التنصيــب‹ 
 Wiener Zeitschrift für مــاري«.  يف  الجداریــة 

13.  المصادر
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 :)2010(  ،die Kunde des Morgenlandes
الصفحــات 99 إلــی 118.

• ألــواح 	 مــن  آشــور  »نســخة  د.  دانيــال  لوكنبيــل، 
لللغــات  األمريكيــة  المجلــة  الســبعة«.  الخلــق 
واآلداب الســامية 38، العدد 1 )1921(: الصفحات 

.35-12

• يف 	 الخلــق«  حضــرة  »يف  بيوتــر.  ميخالوفســكي، 
مســاءالت عالقــة يف الكلمــات: دراســات يف األدب 
القديــم يف الشــرق األدىن تكريًمــا لوليــام مــوران، من 

الصفحــة 381 إلــی الصفحــة 396. بريــل، 1990.

• أورنمــو«. 	 قوانيــن  »مجموعــة  ميغيــل.  ســیفیل، 
ذات  والنصــوص  المســمارية  الملكيــة  النقــوش 
الصلــة يف مجموعــة شــويين )2011(: الصفحــات 

.286-221

• برويــت، مادليــن لوســون. »الهويــة الثقافيــة وعلــم 	
اآلثــار والعموريیــن يف أوائــل األلفيــة الثانيــة قبــل 
يف  دكتــوراه  أطروحــة  تحليليــة«.  مقاربــة  الميــالد: 

بيركلــي، 2019. جامعــة كاليفورنيــا يف 

• يف 	 والســالم  الحــرب  محــرر.  أ.  كــورت  رافلــوب، 
.2007 بالكويــل،  مالــدن:  القديــم.  العالــم 

• ريــد، جوليــان. »دراســات يف الجغرافيــا اآلشــورية: 	
الجــزء األول: ســنحاریب وميــاه نينــوى« دراســات 
 1 العــدد   ،72 الشــرقية  واآلثــار  اآلشــوریات  علــم 

.72-47 الصفحــات   :)1978(

• روســت، ســتيفاين. »البحــث يف نهــر دجلــة القديــم - 	
رؤى يف إدارة الميــاه يف دولــة مبكــرة«. مجلــة اآلثــار 

األنثروبولوجيــة 54 )2019(: الصفحــات 47-31.

• روســت، ســتيفاين. »إدارة الميــاه يف بــالد مــا بيــن 	
األلفيــة  حتــى  السادســة  األلفيــة  مــن  النهريــن 
متعــددة  وايلــي  دراســات  الميــالد«.  قبــل  األوىل 
  .e1230  :)2017(  5 العــدد   ،4 الميــاه  التخصصــات: 

• روســت، ســتيفاين، عبــد األميــر حمــداين، وســتيفن 	
العــراق  يف  التقليديــة  الســدود  »تشــیید  جــورج. 
الــري  لممارســات  محتمــل  تماثــل  الحديــث: 

 73 العــراق  النهريــن«.  بيــن  مــا  بــالد  يف  القديمــة 
.220-201 الصفحــات   :)2011(

• ســبار، إيــرا. »أســاطير خلــق بــالد مــا بيــن النهريــن«. 	
خــط هيلبــرون الزمنــي لتأريــخ الفــن )2000(.

• وأفعــال 	 حيــاة  أور:  »شــولجي  لوديــك.  فاســين، 
وأيديولوجيــة وإرث حاكــم مــن بــالد مــا بيــن النهريــن 
األدبيــة«.  النصــوص  يف  أساًســا  وارد  هــو  كمــا 
.)2011( لنــدن  جامعــة  دكتــوراه،  ألطروحــة  تصریــح 

• علــم 	 مجلــة  الفــرات«  »علــى  كريســتوفر.  وودز، 
اآلشــوريات وآثــار الشــرق األدىن 95, 2-1 )2005(: 

.45-7 الصفحــات 
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Vماء الحياة

 1. المقدمة لفينيسيا
الشرق األوسط سابًقا

شــيدت مدينــة البصــرة يف بدايــة العصــر اإلســالمي، عــام 636 م.، وقــد 

مــرت بالعديــد مــن التقلبــات منــذ ذلــك الحيــن، باعتبارهــا مرفــأ، وكــون 

وعلــى  العريب/الفارســي  الخليــج  رأس  علــى  ا،  اســتراتيجيًّ موقعهــا 

طريــق الحريــر. بلــغ عــدد ســكان المدينــة ذروتــه يف عــام 1977. كانــت 

تلقــب البصــرة بـــ »فينيســيا الشــرق« خــالل الخمســينات والســتينات 

والســبعينات مــن القــرن الماضــي، تماًمــا كمــا كان يطلــق علــى بيــروت 

والسياســة  الميــاه  مــوارد  إدارة  مجــال  يف  خبيــر 
علــى  حاصــل  الميــاه،  نزاعــات  وحــل  المائيــة 
 TU درجــة الدكتــوراه يف علــوم الميــاه مــن جامعــة
Bergakademie Freiberg. هــو مؤســس شــركة

والمتخصصــة  ألمانيــا   -  Green Charter GC
والتدريــب  والبحــوث  االستشــارات  تقديــم  يف 
مــن  العديــد  قــاد  والبيئــة.  الميــاه  لقطاعــي 
األوســط،  والشــرق  أوروبــا  يف  الدوليــة  المشــاريع 
يمكــن  الميــاه  أن  راســًخا  اعتقــاًدا  يعتقــد  وهــو 
أن تكــون مصــدًرا للتعــاون والســالم بــداًل مــن أن 

والصــراع. للتناحــر  ســبًبا  تكــون 

عمــل  والبيئــة.  الميــاه  مجــال  يف  ألمــاين  خبيــر 
 TU جامعــة  يف  كأســتاذ  عديــدة  لســنوات 
مــن  العديــد  ويف   Bergakademie Freiberg
وأمريــكا  وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  يف  البلــدان 
ومحــرر  كمستشــار  اليــوم  يعمــل  الجنوبيــة. 
ومؤلــف. هــو مقتنــع بــأن توفيــر الميــاه الصالحــة 
للشــرب لســكان العالــم الذيــن مــا زالــوا بتزايــد هــو 

القريــب. المســتقبل  يف  األكبــر  التحــدي 

منظر ما بين الماضي والحاضر لكورنيش شط العرب.
 )الصورة لـ د. نورست عبد الوهاب(.

د. سامح و. المقدادي

األستاذ الدكتور برودر ميركل
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يف  شــغف  لديهــا  كاديميــة  وأ معماريــة  مهندســة 
البيئــة واالســتدامة. لديهــا خبــرة مهنيــة يف  مجــال 
العمــل مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة يف 
مواضيــع مثــل تعزيــز دور القــادة الشــباب وريــادة 

العــايل. التعليــم  األعمــال وتطويــر 

البصــرة.  جامعــة  يف  ومحاضــرة  جيولوجيــة 
 2013 عــام  يف  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حصلــت 
مــن جامعــة الموصــل يف العــراق. ركــزت دراســتها 
علــى تحليــل األحــواض الرســوبية لحقــل عــكاس 
معرفيــة  اهتمامــات  لديهــا  العــراق.  غــريب  يف 
النمــاذج  إىل  البحــت  العلمــي  األنمــوذج  تتجــاوز 
الفلســفية والفنيــة األخــرى؛ فبجانــب اختصاصهــا 
العلــوم  فلســفة  يف  تحاضــر  الجيولوجيــا،  يف 
تعاونــت   ،2016 عــام  منــذ  البيئيــة.  والجيولوجيــا 
مــع الفنانــة كيلســي دافنبــورت يف إنشــاء مشــروع 
وهــو  والعــودة«،  كامبــردج  إىل  البصــرة  »مــن 
مــع  الجيولوجيــا  علــم  التقــاء  يف  بحثــي  مشــروع 
حــول  الحــايل  مشــروعها  يف  بحثهــا  أدى  الفــن. 
إىل  والفــن  للجيولوجيــا  المتعــددة  التخصصــات 
المعقــدة. للمناطــق  مســتدام  كنهــج  اســتخدامه 

اســم »باريــس الشــرق« أو »لؤلــؤة الشــرق«. اليــوم، ال يســع المــرء إال 

أن يســتخدم خيالــه الواســع لتصــور الجمــال الــذي ميــز هــذه المدينــة 

ذات يــوم.

انخفــض عــدد ســكان البصــرة بشــكل ملحــوظ خــالل الحــرب العراقيــة 

اإليرانيــة )1980-1988(، يضــاف إىل ذلــك تأثيــر كل مــن حــرب الخليــج 

)1990-1991( والغــزو األمريكــي للعــراق )2003( علــى الســكان. كان 

لهاتيــن الحربيــن مــن جديــد آثــار ســلبية جســيمة علــى المدينــة، وكان 

للعواقــب المترتبــة جــراء تلــك الحــروب، والتدميــر المتعمــد لألهــوار 

خــالل أوائــل التســعينات، تأثيــر مدمــر علــى جــودة الميــاه وكميتهــا 

أخــرى، كان إلحيــاء  مــن جهــة  النــاس.  البيئــي وعلــى  النظــام  وعلــى 

تغييــر  إىل  أدت  البصــرة  علــى  ســلبية  آثــار   2004 عــام  بعــد  األهــوار 

النظــام الطبيعــي لشــط العــرب، وبالتــايل زيــادة ملوحتــه.

منذ ذلك الحين، تغير كل شيء يف البصرة: عبقها وسحرها ورائحتها 

ونمــط الحيــاة فيهــا ومعالــم العمــارة. فــإن رونــق المدينــة كواحــدة مــن 

كثــر مــدن العــراق عراقــًة وتمدنـًـا قــد اختفــى؛ حتــى إّن ذكريــات النــاس  أ

تأثــرت بشــكل كبيــر. فقــد أدى تــوايل ثــالث حــروب إىل طمــس هويــة 

المدينــة، وبــات واضًحــا أن البصــرة اليــوم واقفــة علــى أطــالل مجدهــا 

خــالل ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي.

لكــن  وتعدديتهــا.  بتنوعهــا  والموصــل،  بغــداد  مثــل  البصــرة،  ُعرفــت 

معــدالت النمــو الســكاين والتوزيــع الديموغــرايف تغيــرت بشــكل كبيــر. 

الميــاه  ونقــص  المناخــي  التغيــر  تحديــات  أدت  ذلــك،  عــن  وفضــاًل 

والتصحــر واســتهالك الطاقــة، يضــاف إليهــا ســوء اإلدارة، إىل تعقيــد 

الحاليــة للمدينــة. ونتيجــة ذلــك نشــأ شــعور االغتــراب عــن  الصــورة 

الــذات وعــن طبيعــة المدينــة.

علــی  البصــرة  النــاس يف  الماضيــة، دأب  الثالثيــن ســنة  مــدى  علــى 

شــراء الميــاه للشــرب والطبــخ، بحيــث يشــارك جميــع أفــراد العائلــة 

ا. لــذا، مــن الشــائع  يف هــذا النشــاط، ال سيما األشــخاص األصغر ســنًّ

ا رؤيــة فتــى أو فتــاة تحمــل وعــاًء صغيــًرا لشــراء الميــاه مــن أقــرب  جــدًّ

جــار يملــك خزانًــا للمــاء المنقــى. فقــط عائــالت الطبقــة المتوســطة 

تمتلــك خــزان المــاء المنقــى الخــاص بهــا يف حديقتهــا، والــذي تتــم 

إعــادة ملئــه مــرة واحــدة يف األســبوع. تفاقمــت أزمــة البصــرة يف عــام 

المهندسة زينة رياض عبد اهلل 

د. نورست صباح عبد الوهاب
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أنقاض على شط العرب. 
)الصورة لـ د. نورست عبد الوهاب(.

تماًما مثل مدينة البندقية، تظِهر هذه الصورة النمط النموذجي للقوارب المسماة »العشاري«.
  كانت هذه القوارب تصنع من الخشب، وقد استخِدمت يف القرن التاسع عشر والنصف األول

  من القرن العشرين. يستند هيكلها على زوارق القصب القديمة المستخدمة منذ بداية الحضارة
 يف األهوار والتي تسمى »مشحوف«.

كان للتجفيف السياسي المتعمد لألهوار
 يف أوائل التسعينات تأثيرات هائلة
 على البيئة، امتدت حتى يومنا هذا.
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2018، عندمــا اندلعــت االحتجاجــات يف حزيــران/

يونيــو، للمطالبــة بتحســين الخدمــات العامــة، ومن 

ثــم يف تموز/يوليــو بســبب االنقطاعــات الشــاملة 

وصلــت  وقــد  الكهربائيــة.  الطاقــة  يف  والكثيــرة 

حــدة األزمــة إلــی أشــدها يف آب/أغســطس 2018، 

عندمــا أصيــب مــا يصــل إىل 118 ألــف شــخص)1( 

إثــر  اندلعــت  الملوثــة.  الشــرب  بميــاه  بالتســمم 

أيلــول/ يف  االحتجاجــات  مــن  موجــة  كبــر  أ ذلــك 

ســبتمبر، صاحبتهــا أعمــال شــغب وإضــرام للنيــران 

يف 12 مقــرًّا لألحــزاب السياســية المحليــة. وعلــى 

يف  بــدأت  االحتجــاج  موجــات  أّن  مــن  الرغــم 

البصــرة بعــد الغــزو األمريكــي عــام 2003 ألســباب 

إال  مختلفــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 

أول  كانــت   2018 أيلول/ســبتمبر  تظاهــرات  أّن 

احتجــاج كبيــر يندلــع ألســباب صحيــة وبيئيــة. وقــد 

شــاركت النســاء يف هــذه التظاهــرات بأعــداد كبيــرة. 

تحــول  نقطــة  الميــاه  أزمــة  اعتبــار  وعلیــه، يمكــن 

)1(  البصرة عطشى. فشل العراق يف إدارة أزمة المياه. 
 Human Rights( 2019، منظمة مراقبة حقوق االنسان

.)Watch

يف طبيعــة المشــاركة المدنيــة وعــدم الرضــا عــن 

الحكومــة المحليــة وجميــع األحــزاب السياســية يف 

البصــرة. عــالوة علــى ذلــك، أعيــد تفعيــل الدعــوة 

إىل االســتقالل عــن الحكومــة المركزيــة يف بغــداد 

الثــاين/ تشــرین  يف  البصــرة  إقليــم  إىل  والدعــوة 

نوفمبــر 2018.

مقابلة البصراويين...

البصــرة اليــوم مدينــة غيــر مســتدامة مــن حيــث 

وبُغيــة  والبيئــة.  والطاقــة  والنفايــات  الميــاه 

فيمــا  ســيما  ال  المســائل،  هــذه  استكشــاف 

بمقابلــة  قمنــا  الميــاه،  خدمــات  بأوضــاع  يتعلــق 

تصميــم  تــم  البصــرة.  مواطنــي  مــن  مواطًنــا   46

اســتبيان الدراســة االســتقصائية لدراســة الوعــي 

العــام وأنمــاط االســتهالك وأداء الحكومــة وإدارة 

الميــاه ودور المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 

أخــرى  معرفيــة  تحديــات  إىل  باإلضافــة  الخــاص، 

للمشاركين يف االستبيان. تبين النتائج أّن ٪97.8 

ميــاه   يشــترون  االســتبيان  يف  المشــاركين  مــن 

كثــر مــن 1000  الشــرب، ُقرابــة النصــف يشــترون أ
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لتــر مــن الميــاه شــهريًّا. تســتخَدم ميــاه الحنفيــة 

لالســتخدامات المنزليــة والشــخصية فقــط، بينمــا 

نــادًرا مــا يتــم اســتخدام الميــاه الجوفيــة والميــاه 

المعاَلجــة. كمــا إّن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان 

البصــرة يســتخدمون مضخــات يف منازلهــم لمــلء 

شــبكة  يف  الضغــط  انخفــاض  بســبب  خزاناتهــم 

مــن   ٪60 يحصــل  ال  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الميــاه. 

ميــاه،  فاتــورة  علــى  االســتبيان  يف  المشــاركين 

عــدادات  تركيــب  علــى  غالبيتهــم  يوافــق  بينمــا 

الميــاه  مشــاكل  تقتصــر  ال  منازلهــم.  يف  ميــاه 

الوعــي  إّن  بــل  فقــط،  التقنيــة  التحديــات  علــى 

المجتمعــي هــو تحــد آخــر يتطلــب المواجهــة. إّن 

انعــداَم الثقــة واضــح مــن خــالل إجابــات معظــم 

المشــاركين فيمــا يتعلــق بــإدارة الحكومــة وأدائهــا 

وتنظيمهــا وتعاونهــا وتفاوضهــا. يف الواقــع، يعتقــد 

أّن  االســتبيان  يف  المشــاركين  نصــف  مــن  كثــر  أ

الميــاه  نقــص  عــن  مســؤولة  المحليــة  الحكومــة 

الغالبيــة  تعتقــد  ذلــك،  عــن  فضــاًل  البصــرة.  يف 

العظمى من الناس أّن شــركات النفط يف البصرة 

ال تقــدم أرقاًمــا واضحــة لكميــة الميــاه المســتخدمة 

أو  البيئيــة  األنظمــة  تتبــع  وال  النفــط،  إنتــاج  يف 

الطــرق المناســبة للمعالجــة أو االســتصالح. كمــا 

نظــام  يوجــد  ال  أنــه  المشــاركين  أغلــب  يعتقــد 

بيــن  المائيــة  الحصــص  وإدارة  لتنظيــم  واضــح 

المحافظــات، فضــاًل عــن أّن الحكومــة ال تديــر ملــف 

إلدارة  المنبــع  دول  مــع  جيــد  بشــكل  التفــاوض 

حصصهــا المائيــة، وأّن عمليــة إنعــاش األهــوار لــم 

الالزمــة. بالكفــاءة  تنفيذهــا  يتــم 

الذيــن  المواطنيــن  أربــاع  ثالثــة  أّن  المالحــظ  مــن 

شــملهم االســتطالع كانــوا غيــر راضيــن عــن تحليــة 

الميــاه ومعالجتهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص يف 

أّن  يعتقــدون  البصراوييــن  غالبيــة  لكــن  البصــرة. 

الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

أجــل  مــن  إيجــايب  بشــكل  يســهما  أن  يمكــن 

حلحلــة قضيــة نقــص الميــاه، وأن علــى الحكومــة 

كثــر  أ أّن  مــن  وبالرغــم  كليهمــا.  مــع  تتعــاون  أن 

لــم يتطوعــوا مطلًقــا يف  مــن نصــف المشــاركين 

فــإّن  والبيئــة،  بالميــاه  تتعلــق  توعيــة  حملــة  أي 

معظمهــم علــى اســتعداد للتطــوع يف أي نــوع مــن 

المســتقبل. يف  الحمــالت  هــذه 

أيًضــا  الذيــن تمــت مقابلتهــم  يعتقــد األشــخاص 

أنــه يجــب اســتبدال أنمــاط الزراعــة وأنظمــة الــري 

وتوليــد الطاقــة يف البصــرة بمعــدات أقــل اســتهالكًا 

الطاقــة  لتوليــد  مســتدامة  وبأســاليب  للميــاه، 

مــن  كثــر  أ يتفــق  ذلــك،  جانــب  إىل  المتجــددة. 

نصــف المشــاركين مــع خطــة الحكومــة المحليــة 

كثــر  يف البصــرة لتحليــة ميــاه البحــر، بينمــا يعتقــد أ

مــن  التخفيــف  أّن  المشــاركين  أربــاع  ثالثــة  مــن 

حــدة التغيــر المناخــي ســيقلل مــن نــدرة الميــاه.

2. ما الذي يحدث؟
البصــرة هــي مدينــة مركزيــة كبــرى تعــاين كغيرهــا 

مــن المــدن الكبــرى مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

يف المركــز الحضــري للمدينــة، كــون وســط البصــرة 

المحيطــة.  الريفيــة  المناطــق  مــن  حــرارة  كثــر  أ

والغبــار  الغــاز  انبعاثــات  زيــادة  إىل  ذلــك  ويرجــع 

بســبب حركــة المــرور، وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 

إلــی  واالفتقــار  األحفــوري،  الوقــود  باســتخدام 

واألرصفــة  والطــرق  الخضــراء،  المســاحات 

المشــيدة مــن مــواد تحتفــظ بالحــرارة يف ســاعات 

النهــار وتطلقهــا ليــاًل. لــذا، تواجــه البصــرة تحديــات 

ذات أبعــاد متعــددة فيمــا يتعلــق بالميــاه والطاقــة 

تشــمل  والتــي  واالجتماعيــة،  البيئيــة  والقضايــا 

الخصــوص  وجــه  علــى  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع 
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بيــن الشــباب، فضــاًل عــن البنيــة التحتيــة المترديــة 

تواجــه  عــام،  بشــكل  للمدينــة.  الحيــايت  والنمــط 

مشــاكل  العــراق  يف  أخــرى  ومــدن  البصــرة 

بســبب الزيــادة المفرطــة يف عــدد الســكان، وهــذه 

يف  المدينــة  تطــور  تعرقــل  مجتمعــًة  التحديــات 

المســتقبل. لــذا، يجــب تحديــد أوجــه القصــور يف 

ُمعمًقــا  تحليــاًل  تحليلهــا  ثــّم  ومــن  األول،  المقــام 

أجــل  مــن  األســباب،  لمعرفــة  الحقائــق  وتقصــي 

ذكيــة. حلــول  إىل  الوصــول 

1,2. التنقل في الضباب 

إن التنقــل يف الضبــاب صعــب وخطيــر كــون المــرء 

ال يــرى بوضــوح. الخطــوة األوىل لحــل هــذا الوضــع 

المعقــد تبــدأ بجمــع البيانــات: أيــن نقــف؟ مــا هــي 

مدينــة  إىل  بالنســبة  الحــل؟  هــو  مــا  المعوقــات؟ 

البصــرة، تبــدأ المشــكلة يف هــذه المرحلــة بالــذات 

ألن المعرفــة بــإدارة المــوارد الطبيعية والتشــغيلية 

مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة غيــر كافيــة. یــکاد أن 

ينطبــق هــذا أيًضــا علــی جميــع القضايــا المتناولــة 

الملحــة  بالحاجــة  تبــدأ  والتــي  التقريــر  هــذا  يف 

لقطاَعــي الطاقــة والميــاه ألن عــدد الســكان غيــر 

دقيــق. إّن عــدم كفايــة البيانــات بخصــوص خطــوط 

)مــن  األنابيــب  منظومــة  وحالــة  الحاليــة  الطاقــة 

حيــث القطــر ومعــدل النضــح والجــودة( لــكل مــن 

ميــاه الحنفيــة وميــاه الصــرف الصحــي، يجعــل مــن 

الصعــب تخميــن القــدرة الحاليــة للنظــام القائــم. 

العــدد  بخصــوص  كافيــة  بيانــات  أيًضــا  توجــد  ال 

الفعلــي للمنــازل والمبــاين الســكنية يف المدينــة، 

وال توجــد معلومــات دقيقــة بشــأن الطاقــة التــي 

تحتاجهــا أو معــدالت توزيعهــا. األمــر نفســه ينطبــق 

المدينــة،  يف  الرئيســية  المرافــق  معظــم  علــى 

والمستشــفيات  والمــدارس  األطفــال  كريــاض 

والبنــى التحتيــة األخــرى. 

2,2. الهدايا تُديم الصداقة

الهدايــا هــي إحــدى األشــياء المهمــة يف العالقــات 

اإلنســانية، لكــن الفســاد شــيء آخــر. يمكــن تعريفــه 

للســلطة  المشــروع  غيــر  االســتخدام  أنــه  علــى 

لفائــدة مصلحــة شــخصية. يحــدث هــذا يف جميــع 

مــن  مختلفــة:  مســتويات  علــى  العالــم  أنحــاء 

موظــف بســيط يتلقــى رشــوة قدرهــا 10 دوالرات 

جــزر  إىل  الــدوالرات  مالييــن  يحــول  إىل سياســي 

كايمــان أو إىل أي مــالذ آخــر. أحــد العوامــل المهمــة 

ولكــن غيــر المنفصلــة هــو غيــاب الشــعور بالذنــب 

المرتبــط بالتقاليــد والنشــأة االجتماعيــة والتعليــم. 

مــكان،  كل  يف  بآخــر  أو  بشــكل  الفســاد  يحــدث 

يف القطــاع الخــاص والعــام علــى حــد ســواء، ويف 

كل  ليســت  أيًضــا.  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

المؤسســات مهتمــة بمكافحــة الفســاد المباشــر 

ُمزمًنــا  تحديًــا  الفســاد  يَعــد  المباشــر؛  غيــر  أو 

بشــكل خــاص للنظــام »الديمقراطــي الجديــد« يف 

عــراق مــا بعــد 2003، كمــا يحــدث علــى مســتويات 

وقطاعــات مختلفــة. فهــو يشــكل خطــًرا كبيــًرا علــى 

الحكومــة  اســتقرار  وعلــى  االجتماعــي  االنســجام 

الدوليــة)2(،  الشــفافية  منظمــة  بحســب  وأدائهــا. 

تــم تصنيــف مؤشــر الفســاد يف العــراق بالمرتبــة 

162 مــن أصــل 180 دولــة، ممــا يعنــي أنــه يقــع 

ضمــن أســوأ 20 دولــة يف العالــم مــن حيــث تفشــي 

الفســاد. وقــد أظهــرت دراســة ميدانيــة أّن الفســاد 

يف العــراق منظــم، حيــث إّن نصــف مليــون مواطــن 

عــرايق أقدمــوا علــی دفــع 1.9 مليــون كرشــوة يف 

https://www.transparency.org/en/countries/ )2(

iraq2
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ســنة واحــدة لموظفــي الخدمــة المدنيــة)3(. يقــدر 

الخســارة  إجمــايل  أّن  عــرايق  حكومــي  مســؤول 

بســبب الفســاد قــد وصــل إىل 300 مليــار دوالر مــن 

الرئيســية  األســباب  أحــد  إّن   .)4( 2005 إىل 2018 

عــن  لإبــالغ  الحمايــة  إىل  االفتقــار  هــو  ذلــك  وراء 

الفســاد مــن قبــل »المخبريــن«، فضــاًل عــن قلــة 

لــدى ســلطات مكافحــة الفســاد. الوعــي 

مــن األمثلــة الجيــدة علــى الفســاد المرتبــط بقطــاع 

الفــاو،  ميــاه  تحليــة  محطــة  مشــروع  هــو  الميــاه 

مدينــة  يف   2009 العــام  يف  إنشــاؤها  تــم  التــي 

 400 حــوايل  المحطــة  هــذه  قــدرة  تبلــغ  البصــرة؛ 

مليــون   13 بحــوايل  تكلفتهــا  وقــدرت  م3/ســاعة 

دوالر أمريكــي، حيــث وقعــت الحكومــة االتحاديــة 

العقــد مــع شــركة خاصــة. يف العــام 2010، وبعــد 

االفتتــاح، فشــل  مــن حفــل  فقــط  أربــع ســاعات 

المشــروع ألســباب غير معروفة، إذ زعمت بعض 

الجهــات أّن الشــركة لــم تجــرِ أي تقييــم هندســي 

علــى األرض. فلــم تكــن المحطــة صالحــة لتحليــة 

الميــاه يف هــذه المنطقــة، بســبب ارتفــاع كميــات 

إجــراء  مــن  الرغــم  وعلــى  الطينيــة)5(.  الترســبات 

العديــد مــن التحقيقــات الرســمية، لــم یکــن هنــاك 

الوقــت  يف  الفشــل؛  ذلــك  نتائــج  عــن  إعــالن  أي 

اإلعــالم إىل شــبهات  ذاتــه، تشــير جميــع وســائل 

المشــروع)6(. إىل فشــل  أدت  فســاد 

https://www.unodc.org/documents/ )3(
publications/2013_Report_on_Corruption_and_

  Integrity_Iraq.pdf3

https://nationalinterest.org/feature/  )4(
corruption-iraq-where-did-all-the-money-

  go-162794

/22/07/https://www.hrw.org/report/2019 5 )5(
basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis

http://burathanews.com/arabic/   )6(
news/168762

3,2 . على التعليم أن يولد 
الثقة 

التعليــم عمليــة معقــدة فيمــا يتعلــق باكتســاب 

والعــادات  والمعتقــدات  والمهــارات  المعرفــة 

والوعــي األخــاليق والبيئــي. يبــدأ التعلــم بمراحــل 

مبكــرة ويســتمر الحًقــا خــالل مراحــل المدرســة وما 

بعدهــا )الجامعــة أو التدريــب المهنــي(. وبالتــايل، 

التعليــم هــو عمليــة مســتمرة مــدى الحيــاة ولكــن 

النشــأة االجتماعيــة المبكــرة هــي العامــل األهــم. 

المدرســة  يف  التعلــم  يعتمــد  ذلــك،  علــى  عــالوة 

علــى العديــد مــن العوامــل مثــل كفــاءة المعلميــن، 

والهــدف مــن التعليــم الــذي يرتبــط علــی نحــو مــا 

غالًبــا  الدينيــة.  و/أو  السياســية  الدولــة  بأهــداف 

مــا يرتبــط تــدين مســتوى التعليــم بكــون األطفــال 

واألحــداث ال يقضــون وقًتــا كافًيــا يف المدرســة، أو 

بســبب المناهــج الدراســية غیــر المالئمــة. ولكــن 

األهــم مــن ذلــك هــو أّن تــدين مســتوی التعليــم 

تفرضهــا  معينــة  بأيديولوجيــة  يرتبــط  أن  يمكــن 

الدولــة أو الهيمنــة الثقافيــة والنشــأة االجتماعيــة 

ترفــض  والتــي  معقــدة،  قبليــة  بيئــة  ضمــن 

المســاواة يف الحقــوق والحــق يف تقريــر المصيــر، 

ال ســيما للنســاء والفتيــات. كان النظــام التعليمــي 

التعليميــة يف  يَعــد مــن أفضــل األنظمــة  العــرايق 

العالــم العــريب يف الســبعينات، إال أنــه يجــب األخــذ 

ثــالث  مــن  عــاىن  قــد  العــراق  أّن  االعتبــار  بعيــن 

اقتصاديــة صعبــة)7(. كبتهــا عقوبــات  وا حــروب 

http://www.uruknet.info/?p=13605   )7(
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4,2. الماضي كالذهب 

النهريــن،  بيــن  مــا  حضــارة  إىل  العــراق  يرجــع 

مــن  االســم  يتكــون  حيــث   ،Mesopotamia

 potamiaتعنــي بيــن و meso  :كلمتيــن يونانيتيــن

األثريــة  األبحــاث  كتشــفت  ا وقــد  األنهــار.  تعنــي 

يف  عريقــة  حضــارات  وبقايــا  ذهبيــة  فنيــة  قطًعــا 

األماكــن  مــن  العديــد  ويف  القديمــة  أور  مدينــة 

األخــرى. منــذ ذلــك الحيــن، كان للبــالد تاريــٌخ حافٌل 

باألحــداث. علــى مــدى القــرون الخمســة الماضيــة، 

هويتــه  علــى  للعثــور  جاهــًدا  العــراق  ســعى 

الوطنيــة. مــرت البــالد بأنظمــة سياســية مختلفــة، 

تلــك  خــالل  العثمانيــة.  اإلمبراطوريــة  مــن  ابتــداًء 

الحقبــة، كانــت أرض الرافديــن ســاحة للصــراع بيــن 

القبائــل المتحالفــة يف الموصــل وبغــداد والبصــرة. 

بعــد  ومباشــرة  األوىل،  العالميــة  للحــرب  نتيجــًة 

العــراق  أصبــح  العثمانيــة،  اإلمبراطوريــة  انهيــار 

تحــت االنتــداب البريطــاين وُفــرض النظــام الملکــي. 

لكــن النظــام الملكــي واجــه العديــد مــن التقلبــات 

وانعــدام االســتقرار السياســي. ففــي العــام 1958، 

تمــت اإلطاحــة بالنظــام الملكــي بواســطة انقــالب 

عســكري، وظهــر نظــام جديــد متمثــل بجمهوريــة 

العــراق. وقــد شــهدت الفتــرة مــا بيــن 1958 و2003 

علــى  أثــرت  التــي  الهامــة  األحــداث  مــن  العديــد 

هويــة العــراق الوطنيــة )مثــال علــى ذلــك، التغايــر 

كية والشــيوعية  القوميــة واالشــترا التوجهــات  يف 

والدكتاتوريــة(. علــى الرغــم مــن أّن هــذه األنظمــة 

إال  االختالفــات،  مــن  بعــدد  تتســم  السياســية 

أنهــا اشــتركت بصفــة واحــدة، حيــث إّن جميعهــا 

 ،2003 العــام  يف  مركزيــة.  سياســة  ذات  كانــت 

قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بغــزو العــراق 

فعــل  فكمــا  جديــد؛  سياســي  لنظــام  ورســخت 

البريطانيــون بعــد الحــرب العالميــة األوىل، صــدرت 

االتحــادي  السياســي  نظامهــا  المتحــدة  الواليــات 

إىل العــراق، األمــر الــذي انطــوی علــى تحــول شــديد 

يف تأريــخ النظــام السياســي العــرايق، مــن مركزيــة 

البــارزة  األحــداث  تلــك  إّن  الالمركزيــة.  الدولــة إىل 

والتعايــش يف ظــل العديــد مــن األنظمة السياســية 

الُمقامــة أثــرت تأثيــًرا عميًقــا علــى الهويــة العراقيــة.

بيــن  مســتمر  نقــاش  موضــوع  الهويــة  تعريــف 

 ،)1996( ولیغــرو  لکویــرت  ووفًقــا  الباحثيــن)8(؛ 

»الهويــات ... تمثيــل وصفــي لالعبيــن السياســيين 

قــد  البعــض«)9(.  ببعضهــم  وعالقاتهــم  أنفســهم 

مفهــوم  علــى  التعريــف  هــذا  مضمــون  انعكــس 

الهويــة الوطنيــة العراقيــة يف دســتور العــام 2005، 

والــذي تــم االتفــاق عليــه بيــن القــادة السياســيين 

للمعارضــة العراقيــة، حتــى قبــل اجتيــاح العــراق 

يف  اجتماعاتهــم  خــالل   ،2003 نيســان/أبريل  يف 

التســعينات)10(.  أوائــل  يف  الديــن  وصــالح  فيينــا 

قيــم  یرســخ  النهــايئ  الدســتور  فــإن  النهايــة،  ويف 

والتعدديــة  والفيدراليــة  واإلســالم  الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان. لكــّن األهــم مــن ذلــك، هــو أنــه 

»یضمــُن الهويــة اإلســالمية لغالبيــة الشــعب)11(«، 

الرســمي  الديــن  هــو  »اإلســالم  أّن  علــى  وينــص 

للتشــريع«)12(.  أساســي  مصــدر  وهــو  للدولــة 

)بالمفهــوم  الهويــة  هــي  مــا   .1999 د.،  ج.  فيــرون،    )8(
https://web.stanford.edu/group/fearon- الحــايل(؟
research/cgi-bin/wordpress/wp-content/
What-is-Identity-as-we-now-/10/uploads/2013

use-the-word-.pdf

)9(  كويــرت وبــول وجيفــري ليجــرو.، 1996. القواعــد، الهويــة 
وحدودهــا. يف الثقافــة األمــن الوطنــي، تحرير بيتر كاتزنشــتاين، 

نيويــورك: طباعــة جامعــة كولومبيــا. ص. 497-451.

)10(   فلدمــان، ن. ومارتينيــز، ر.، 2006. السياســة والنــص 
الديمقراطيــة  يف  تجربــة  الجديــد:  العــراق  يف  الدســتوري 
883  .Rev   )75  .Fordham L( ل.  فــوردام   75 االســالمية، 

)11(  الدستور العرايق، المادة، 2 )ثانًيا(.

)12(   الدستور العرايق، المادة 2 )أواًل(.
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الغنــي  التنــوع  ذلــك  اختــزال  تــم  فقــد  وعليــه، 

ومــن  الوطنيــة)13(.  الهويــة  يف  العــرايق  للشــعب 

علــى  بُنــي  قــد  الجديــد  الدســتور  أّن  الواضــح 

مكونــات تقليديــة بــداًل مــن مكونــات حديثــة تمتثــل 

بهــا الــدول المعاصــرة، وهــي المكونــات القانونيــة 

واالقتصاديــة.   والسياســية 

حقيقــة، مــا يقصــده الكثيــر مــن العراقييــن بافتقــاد 

الهويــة  تلــك  إىل  االفتقــار  هــو  الوطنيــة  الهويــة 

وليســت  العــرايق  الشــعب  مــن  النابعــة  الوطنيــة 

تلــك الهويــة المتخيلــة مــن قبــل النخب السياســية. 

كتوبــر 2019، بعــد 14 عاًمــا  ففــي تشــرین األول/أ

مــن المصادقــة علــى دســتور العــراق لعــام 2005، 

أمــر  العــرايق شــعار »نريــد وطًنــا«،  الشــعب  رفــع 

يعكــس رغبــة العراقييــن يف الســيادة علــى وطنهــم، 

واحتــرام  المــوارد  بتوزيــع  يتعلــق  مــا  ال ســيما يف 

القانــون. ومثــل هــذا الشــعار يــدل علــى الشــعور 

لــدى  الصــف  ووحــدة  الوطنيــة  بالهويــة  العميــق 

واألحــزاب. الحكومــات  مواجهــة  العراقييــن يف 

 ،2018 العــام  يف  أعــوام،  ثالثــة  قبــل  الواقــع،  يف   

تضامــن  يف  البصــرة  يف  الميــاه  أزمــة  ســاهمت 

المجتمــع علــى هــدف واحــد، وهــو القضــاء علــى 

الفســاد وســطوة األحــزاب السياســية. فقــد أدرك 

عــام  منــذ  المتعاقبــة  الحكومــات  أّن  الشــعب 

)13(  حســين، م. ت وعلــي، ر.م.، 2020. أزمــة الهويــة الوطنيــة 
يف النظام الدســتوري العرايق. مركز الدراســات االســتراتيجية، 
https://www.researchgate.net/ كربــالء  جامعــة 
publication/340978126_azmt_alhwyt_alwtnyt_

.fy_dstwr_alraq

الميــاه  مشــاكل  حــل  يف  جــادة  تكــن  لــم   2005

بــل ســاهمت يف تفاقمهــا مــن  والطاقــة والبيئــة، 

خــالل الفســاد وســوء اإلدارة والتراخــي. ال ســيما 

وأّن المجتمــع يشــهد تحــوالت جذريــة يف طبيعــة 

ومســتدامة  حديثــة  مدينــة  كونهــا  مــن  المدينــة، 

مســتدامة  غيــر  مدينــة  إىل  ــا  اجتماعيًّ ومتنوعــة 

ألــوان. وبــال  وفوضويــة 

أخيــًرا، إّن أزمــة الميــاه يف البصــرة هــي أزمــة هويــة 

ا  بيئية، من الممكن أن نتصورها مشروًعا تأسيسيًّ

لهويــة جديــدة لبصــرة خضــراء ومســتدامة.

5,2 . مرة أخرى... بال كهرباء

مــن  العديــد  يف  الكهربــايئ  التيــار  انقطــاع  ُيعتَبــر 

البلــدان حدثًــا نــادًرا، لكنــه يف البصــرة )ويف العــراق 

الحــروب  إرث  فــإّن  ــا.  يوميًّ حدثًــا  يعتَبــر  عموًمــا(، 

وســوء  االقتصاديــة  العقوبــات  لــه  تضــاف  الثــالث، 

يف  للمدينــة  التحتيــة  البنيــة  جعلــت  أمــور  اإلدارة، 

حالــة ســيئة للغايــة، حيــث تفاقمــت أزمــة الطاقــة يف 

البصــرة ويف جميــع أنحــاء البــالد منــذ عــام 2003. ويف 

العــام 2014، تمکنــت محطــات الطاقــة الكهربائيــة 

يف العــراق مــن تلبیــة 38٪ فقــط مــن الحاجــة الفعلية 

توزيــع  جــدول  علــى  االطــالع  يمكــن  للطاقــة)14(. 

الطاقــة الكهربائيــة للعــراق لعــام 2016، وكمــا يلــي:

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12307146.   )14(
pdf

النسبة المئوية السعة المتوفرة 
)ميغاواط(

عدد المحطات نوع المحطة

 ٪14.6 3.305 8 توربينات بخارية
 ٪66.2 15.000 36 توربينات غازية
 ٪11.0 2.498 20 ديزل
 ٪8.2 1.684 8 الطاقة الكهرومائية 
 ٪100 22.667 72 المجموع
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يوضــح الجــدول أّن 92٪ مــن الطاقــة المســتخدمة 

يف  األحفــوري،  الوقــود  مــن  حراريــة  طاقــة  هــي 

حيــن ُتعــد الطاقــة الكهرومائيــة يف شــمال العــراق 

المصــدر البديــل الوحيــد. أمــا يف جنــوب العــراق، 

فلــم يتــم تركيــب أنظمــة للطاقــة الشمســية علــى 

الرغــم مــن الوفــرة يف اإلشــعاع الشمســي، يف حيــن 

يتــم اســتيراد الطاقــة الكهربائيــة مــن تركيــا وإيــران 

والكويــت. وألن انقطــاع الطاقــة اليومي أمر شــائع، 

والمتاجــر  والفنــادق  والمؤسســات  األفــراد  لجــأ 

واإلدارات والجامعــات إىل منظومــة خاصــة بديلــة 

تكاليفهــا،  باإلمــكان تحمــل  للطاقــة يف حــال كان 

يف حيــن معظــم تلــك المنظومــات تعتمــد علــى 

الوقــود األحفــوري.

هنــاك بعــض المحــاوالت يف مدينــة البصــرة إلعــادة 

بنــاء محطــات الكهربــاء بالتعــاون مــع المنظمــات 

المنــال،  بعيــدة  زالــت  ال  الحلــول  لكــن  الدوليــة، 

حيــث تلبــي الطاقــة الحاليــة مــا يقــارب ٪75-67 

مــن الحاجــة الفعليــة. وقــد فشــلت وزارة الكهربــاء 

الحاجــة  تغطيــة  صعيــد  علــى  تقــدم  تحقيــق  يف 

المحليــة. يصعــب فهــم هــذا األمــر بالنســبة إىل بلــد 

غنــي بالنفــط والغــاز.

٦,2. ال مياه كافية؟ 

منــاخ العــراق جــاف ونــدرة الميــاه شــائعة فيــه. مــن 

جهــة أخــرى، تنعــم بــالد مــا بيــن النهريــن بنهــَري 

دجلــة والفــرات، مــا جعــل جنــوب العــراق وأهــواره 

ا مفرًطــا يف عــدد الســكان  مهــًدا للحضــارة. لكــّن نمــوًّ

منابــع  وتقليــص  الماضيــة،  ســنة  الخمســين  يف 

دجلــة والفــرات مــن خــالل بنــاء الســدود يف تركيــا 

وســوريا وإيــران، أضــف إىل ذلــك ســوء اإلدارة، كلهــا 

عوامــل وضعــت البصــرة خاصــة، والعــراق عموًمــا، 

يف وضــع صعــب. 

يمكــن تحديــد ثمانيــة قطاعــات الســتخدام الميــاه: 

اإلرواء، الصناعــة، التبريــد )محطــات توليــد الطاقــة 

بشــكل أساســي(، االســتخدام المنــزيل )النظافــة 

الشــخصية والغســيل وطهــي الطعــام والشــرب(، 

خدمــات النظــام البيئــي )دامــة األهــوار(، الترفيــه 

والســباحة(،  القــوارب  وركــوب  األســماك  )صيــد 

)الســدود(.  الكهرومائيــة  الطاقــة  توليــد  الزراعــة، 

الرئيســي  القطــاع  البصــرة،  مدينــة  إىل  بالنســبة 

والتبريــد يف  النفــط  )إنتــاج  الصناعيــة  الميــاه  هــو 

المنزليــة.  الميــاه  وإمــدادات  الطاقــة(  محطــات 

ميــاه  علــى  أساســي  بشــكل  نركــز  يلــي،  فيمــا 

النظــرة  لكــّن  البصــرة.  لمدينــة  المحليــة  الشــبكة 

الشــاملة الســتخدام الميــاه يجــب أن تتنــاول أيًضــا 

حاجــة الصناعــات النفطيــة الموجــودة يف المنطقــة 

المتاخمــة لمدينــة البصــرة. فحقــل الرميلــة، وهــو 

كبــر  كبــر حقــول النفــط يف عمــوم العــراق وأحــد أ أ

حقــول النفــط يف العالــم، يقــع علــى بعــد 40 كــم 

فقــط غــرب البصــرة. مــن المهــم التركيــز علــى أّن 

الميــاه  وتنتــج  تســتهلك  والغــاز  النفــط  صناعــة 

ا. مــن المســتحيل  بنوعيــات وكميــات متفاوتــة جــدًّ

إعطــاء معــدالت لكليهمــا ألنهــا تعتمــد علــى العديد 

مــن العوامــل )الجيولوجيــا والتكنولوجيــا وعامــل 

الزمــن وغيرهــا(. فقــد يتــم اســتهالك مــا يصــل إىل 

100 لتــر مــن المــاء الســتخراج لتــر واحــد مــن النفط 

الخــام، ممــا يــؤدي إىل إنتــاج ميــاه ملوثــة، والتــي قد 

تكــون شــديدة الملوحــة. يف المقابــل، فــإّن عمليات 

آبــار جديــدة ســوف تســتهلك الميــاه،  الحفــر ألي 

اإلنتــاج  مــن  الثالثــة  المرحلــة  إىل  الوصــول  بينمــا 

)تحســين اإلنتــاج( ســوف يســتهلك كميــات هائلــة 

مــن المــاء )أو ثــاين أوكســيد الكربــون(.

لــو افترضنــا أّن عــدد ســكان محافظــة البصــرة يف 

العــام 2020 هــو 2.5 مليــون نســمة)15( وأّن كميــة 

ســيكون  لتر/شــخص،   200 هــي  االســتهالك 

http://www.iau-iraq.org/documents/378/   )15(
  GP-Basrah 2013.pdf
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الطلــب يف اليــوم الواحــد لتوفيــر الميــاه المنزليــة 

)بمــا يف ذلــك األعمــال التجاريــة الصغيــرة( بحــدود 

بأكملهــا.  البصــرة  لمحافظــة  م3/يــوم   500.000

ولكــون شــبكة الميــاه المحليــة يف المدينــة قديمــة 

فمــن  الكافيــة،  للصيانــة  تخضــع  وال  مــا  نوًعــا 

 ٪50 مــن  كثــر  أ فقــدان  يتــم  أن  ا  جــدًّ المحتمــل 

شــبكة  يف  النضــح  بســبب  الحنفيــة  ميــاه  مــن 

إطــالق  إمــا  يتوجــب  لذلــك،  ونتيجــة  األنابيــب)16(. 

المزيــد مــن الميــاه إىل الشــبكة المحليــة أو تقليــل 

للمســتهلكين.  الممنوحــة  الميــاه  كميــة  حصــة 

بشــكل  للبصــرة  الحنفيــة  ميــاه  توفيــر  يتــم 

العذبــة  الميــاه  قنــاة  طريــق  عــن  رئيســي 

البدعــة نهــر  ميــاه  عليهــا  يطلــق   التــي 

قنــاة  وهــي   ،)SWC-Sweet Water Canal(

مفتوحــة تنقــل الميــاه مــن نهــر دجلــة علــى مســافة 

القنــاة  هــذه  لكــّن  البصــرة.   إىل  كــم   250 حــوايل 

يف حالــة ســيئة للغايــة بســبب ضعــف الصيانــة، 

ويتــم فقــدان كميــة غيــر معروفــة مــن الميــاه يف 

مســارها بســبب النضــح والتبخــر واالســتخدام غيــر 

المرخــص.

والفــرات  دجلــة  نهــَري  يف  الميــاه  تتعــرض 

ميــاه  بفعــل  التلــوث  مــن  مرتفعــة  لمســتويات 

والصناعــي  الزراعــي  والتلــوث  الصحــي  الصــرف 

وتســرب النفــط وزيــادة الملوحــة باتجــاه البصــرة. 

وبالتــايل، فــإّن هــذه الميــاه ليســت مثاليــة وال تفــي 

وأّن  ســيما  ال  الشــرب،  لميــاه  الدوليــة  بالمعاييــر 

أخطــر الملوثــات هــي الجراثيــم الميكروبيــة التــي 

الصحــة  علــى  فوريــة وجســيمة  تأثيــرات  تســبب 

آب/أغســطس  يف  وأيــام.  ســاعات  غضــون  يف 

وأيلول/ســبتمبر 2018، عانــت البصــرة مــن أزمــة 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/   )16(
indicators/water-use-efficiency-in-cities-leakage/

water-use-efficiency-in-cities-leakag

كثــر مــن 118.000  صحيــة حــادة دخــل علــى إثرهــا أ

شــخص إىل المستشــفى. ومــن الالفــت للنظــر أنــه 

لــم يتــم إعطــاء أي تفســير ألســباب هــذا التلــوث، 

كمــا لــم يتــم إعطــاء أي تحذيــرات مســبقة عن عدم 

كافيــة)17(.  لفتــرة  غليهــا  الميــاه دون  هــذه  شــرب 

ميــاه  بجــودة  المتعلقــة  المعلومــات  إّن  عموًمــا، 

معالجــة  )مثــل  التعقيــم  وإجــراءات  الحنفيــة 

متوفــرة  غيــر  بالكلــور(  المحليــة  الشــبكة  ميــاه 

للمواطنيــن. ســكان البصــرة، ممــن لديهــم معرفــة 

بطبيعــة الميــاه ومــن منهــم يســتطيع شــراءها، ال 

يشــربون ميــاه الحنفيــة وال يســتخدمونها للطبــخ، 

بــل يســتخدمون عبــوات الميــاه أو مــاء الخزانــات 

لديهــم  الســكان  مــن   ٪32 حــوايل  لكــن  المنقــى. 

اليــوم  يف  أمريكــي  دوالر   2.20 مــن  أقــل  دخــل 

)وهــي عتبــة الفقــر يف عــام 2010(، وال يحصلــون 

علــى ميــاه شــرب ســلیمة؛ ال ُيســتبعد أن يكــون 

الرقــم الفعلــي أعلــى مــن ذلــك)18(.

فيمــا يتعلــق بإمــدادات الميــاه، ال بــد مــن اإلشــارة 

إىل أّن البصــرة تســتقبل مــا معدلــه 150 ملــم مــن 

كــم األتربــة  األمطــار يف الشــتاء، إال أنــه بســبب ترا

علــى أســطح المبــاين والشــوارع واألرصفــة، فــإّن 

معظــم ميــاه األمطــار تفَقــد علــى شــكل جريــان 

مباشــر يف القنــوات الصغيــرة إىل شــط العــرب، أو 

يتــم تحويلهــا إىل شــبكة القنــوات نظــًرا لعــدم وجود 

أنظمــة لتجميــع ميــاه األمطــار أو لتخزيــن الميــاه.

)17(  البصــرة عطشــی. فشــل العــراق يف إدارة أزمــة الميــاه. 
 Human Rights( اإلنســان 2019، منظمــة مراقبــة حقــوق 

.)Watch

العــراق - تقريــر  الميــاه والصــرف الصحــي يف  )18(  قطــاع 
.2013 شــباط/فبراير  القطــاع: 

 32٪ من المواطنين يعيشون 
 تحت  خط الفقر وال يحصلون

على  مياه شرب سلیمة.
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كقاعدة عامة، يستوجب دائًما النظر إىل إمدادات 

الصــرف  ميــاه  إدارة  مــع  جنــب  إىل  جنًبــا  الميــاه 

الصحــي  الصــرف  أنابيــب  نظــام  )أي  الصحــي 

المنطقــي  فمــن  وعليــه،  المعالجــة(.  ومحطــات 

التعامــل مــع هــذه العمليــات ككيــان واحــد. وإن 

تعــذر ذلــك، فــإّن الحفــاظ علــى اتصــال وثيــق بيــن 

كال الكيانيــن أمــر ال غنــى عنــه.

٧,2. انتبه... المياه المهدورة 
مورد!  

يف  المطلوبــة  العذبــة  الميــاه  كميــة  تشــمل  ال   

وعليــه،  الزراعــي؛  الــري  ميــاه  البصــرة  مدينــة 

للميــاه  اإلجماليــة  الكميــة  معالجــة  يمكــن 

تدويرهــا  وإعــادة  م3/يــوم(   500.000( العذبــة 

حــوايل  البصــرة  يف  يوجــد  أخــرى.  الســتخدامات 

مــن  تقريــر  ويظِهــر  الميــاه،  لمعالجــة  محطــة   40

عــام 2013 )19(: إّن محطــة البصــرة لميــاه الصــرف 

الصحــي تبلــغ طاقتهــا التصميميــة 286.000 م3/

يــوم، ولكــن يف عــام 2010 تمــت معالجــة 80.000 

م3/اليــوم فقــط وبالرغــم مــن عــدم توفــر األرقــام 

لعــام  الميــاه  مــن  معالجتــه  تمــت  لمــا  الفعليــة 

اليــوم  الوضــع  أّن  المحتمــل  مــن  أنــه  إال   ،2020

الســابقة. العشــر  بالســنوات  مقارنــة  أســوأ 

إّن حالــة شــبكة أنابيــب الصــرف الصحــي ومعــدل 

غيــر  عنهــا  الناجــم  النضــح  بســبب  الخســارة 

معروَفيــن. ويمكــن أن تصــل نســبة النضــح تلــك 

كثــر.  أ أو   ٪60 إىل  المتداعيــة  األنابيــب  بســبب 

وهكــذا، تتســرب كميــات هائلــة مــن ميــاه الصــرف 

الصحــي إىل الميــاه الجوفيــة الضحلــة أو تنســاب 

تلــوث  إّن  العــرب.  شــط  ميــاه  إىل  معالجــة  دون 

الميــاه الســطحية أمــر غيــر مقبــول، فهــذه الميــاه 

العــراق - تقريــر  الميــاه والصــرف الصحــي يف  )19(  قطــاع 
.2013 شــباط/فبراير  القطــاع: 

تصبــح غيــر قابلــة إلعادة االســتعمال وتعتبر بذلك 

خســارة كاملــة لمدينــة باتــت جافــة كالبصــرة. أمــا 

يف ظــل الظــروف المناخيــة الرطبــة، فــإّن تأثيــر ذلــك 

النضــح يعــد أقــل ضــرًرا نتيجــة توفــر ميــاه األمطــار؛ 

لكــن يف منطقــة شــحيحة الميــاه، تتضاعــف اآلثــار 

الســلبية لهــذه الميــاه المهــدورة. ال توجــد بيانــات 

متاحــة فيمــا يتعلــق بمكونــات الميــاه العادمة )أي 

المــواد الصلبــة والمكونــات الذائبــة بمــا يف ذلــك 

النفايــات الصناعيــة الســائلة والجراثيــم المســببة 

لألمــراض(، وفيمــا يتعلــق بطريقــة التخلــص مــن 

النفايــات المتبقيــة لمحطــات المعالجــة ذاتهــا.

8,2. القمامة في كل مكان

وفًقــا لدراســة يف عــام 2012، يخلّــف المواطنــون 

يف البصــرة مــا مقــداره 0.6 كيلوغراًمــا مــن القمامــة 

أخــرى  وأفــادت مصــادر  اليــوم.  الواحــد يف  للفــرد 

 1.4 مقــداره  مــا  إىل  تصــل  قــد  الكميــة  هــذه  أّن 

كيلوغراًمــا للفــرد يف اليــوم. إّن كال الرقميــن أقــل 

الواليــات  يف  الفــرد  يخلّفــه  مــا  إحصائيــات  مــن 

 2.4 يقــارب  مــا  وهــي  األمریکیــة،  المتحــدة 

كيلوغراًمــا للفــرد يف اليــوم؛ لكــن مــع ذلــك، فــإّن 

تلــك المعــدالت تتســبب بمشــاكل كبيــرة لمدينــة 

الدراســة  يف  الرئيســية  المكونــات  إّن  البصــرة. 

المذكــورة أعــاله هــي الغــذاء )55٪( والبالســتيك 

)25٪( والــورق )7٪()20(. لكــّن المشــكلة األكبــر هــي 

يف عــدم توفــر إدارة للنفايــات الصلبــة مــن حيــث 

التجميــع المنظــم للنفايــات ونقلهــا وفصلها، ســواء 

كانــت النفايــات عضويــة أو ورقيــة أو بالســتيكية أو 

معدنيــة، ومــا إىل ذلــك، وانعــدام اإلشــراف علــى 

التخلــص مــن النفايــات، ســواء بحرقهــا أو تحويلهــا 

https://www.researchgate.net/  )20(
publication/309592726_Integrated_Solid_

Waste_Management_for_Urban_Area_in_Basra_
District
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إىل ســماد أو إعــادة تدويرهــا. ال ســيما أّن افتقــار 

أســلوب  واتبــاع  البيئــي  الوعــي  إىل  المواطنيــن 

رمــي المخلفــات أمــران يســاهمان يف تفاقــم ذلــك 

كثــر تعقيــًدا. وألنــه مــن الشــائع  الوضــع ويجعالنــه أ

رمــي النفايــات يف البصــرة مــن دون مبــاالة، فقــد 

شــط  إىل  باإلضافــة  المدينــة،  قنــوات  تحولــت 

العــرب، إىل مكبــات للنفايــات. وعليــه، عندمــا يتــم 

غيــر خاضعــة  قمامــة  مدافــن  النفايــات يف  رمــي 

عرضــة  ســتكون  الجوفيــة  الميــاه  فــإّن  للرقابــة، 

المــدى الطويــل.  التلــوث علــى  لخطــر 

)مصدر الصورة: د. نورست عبد الوهاب عام 2020 – البصرة(.
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9,2. على أطالل مجدها 

كبــر المــدن  البصــرة مدينــة تاريخيــة، وهــي ثــاين أ

متتاليــة  حــروب  ثالثــة  مــن  عانــت  العــراق.  يف 

يف  ســلبية  وتحــوالت  مضطــرب  حضــري  ونمــو 

مورفولوجيــة المدينــة مــع مــرور الوقــت. وبســبب 

إىل  المتينــة،  التحتيــة  البنــى  إىل  المدينــة  افتقــار 

جانــب المعانــاة يف الملفــات السياســية والبيئيــة، 

األوســط«،  الشــرق  »فينيســيا  البصــرة  تعــد  لــم 

المركــز  هــذا  وأصبــح  ســابًقا.  تعــرَف  كانــت  كمــا 

التــي  المهجــورة  المبــاين  مــن  التاريخــي مســاحة 

كانــت ذات يــوم مــن المعالــم ذات القيــم الجماليــة 

المنطقــة. يف 

العشــوايئ،  العمــراين  والنمــو  التوســع  بســبب 

المســاحات  إىل  المدينــة  تخطيــط  يفتقــر 

الحضريــة المالئمــة والصالحــة لألنشــطة الثقافيــة 

معالجــة  فــإّن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  واالجتماعيــة. 

أمــر  هــو  الخضــراء  المســاحات  غيــاب  موضــوع 

آخــر يســتوجب التوقــف عنــده. فقــد تســبب النمــو 

الســكاين وتلــوث الهــواء والتغيــر المناخــي وعوامل 

أخــرى يف حــدوث ظاهــرة ارتفــاع درجــات الحــرارة، 

كــز المــدن  وهــي ظاهــرة متوقعــة الحــدوث يف مرا

خطــوات  أي  اتخــاذ  يتــم  لــم  أنــه  إال  الحضريــة. 

تخلّــف  الصيــف،  ففــي  آثارهــا.  مــن  للتقليــل 

المغطــاة  والطــرق  المرتفعــة  الحــرارة  درجــات 

باإلســفلت وحركــة المــرور الكثيفــة مناًخــا قاســًيا 

ألهــايل البصــرة. فقــد تحــول المشــي علــى طــول 

تجربــة  إىل  يــوم  ذات  الجميلــة  المدينــة  قنــوات 

مريــرة بوجــود القنــوات المليئــة بالقمامــة والهــواء 

وســوء  المتعــددة  الحــروب  تســببت  الملــوث. 

التنميــة الحضريــة يف اختفــاء المناطــق الخضــراء 

مــن المدينــة، ممــا أدى إىل عواصــف ترابيــة صــارت 

المدينــة. ســمات  مــن  واضحــة  ســمة  لألســف 

بالطاقــة،  يتعلــق  مــا  ويف  الجماليــة  الناحيــة  مــن 

أصبــح االفتقــار إىل قواعــد وأنظمــة البنــاء الحديثــة 

النافــذة  القوانيــن  تطبيــق  ضعــف  إىل  باإلضافــة 

مســألة خطيــرة تثيــر القلــق؛ ال ســيما وأّن النمــو 

الوحــدات  علــى  الطلــب  زيــادة  إىل  أدى  الســكاين 

الســكنية، ممــا دفــع أصحــاب األراضــي إىل تقســيم 

أســهمت  وقــد  نظامــي.  غيــر  بشــكل  أراضيهــم 

زيــادة عــدد المســاكن يف منطقــة معينــة إىل ارتفــاع 

مــا  نفســها،  المنطقــة  لتلــك  الســكانية  الكثافــة 

أدى إىل زيــادة الطلــب علــى الطاقــة. فضــاًل عــن 

بشــأن  محــددات  أو  قوانيــن  هنــاك  ليــس  ذلــك، 

إرشــادات  وال  الخصــوص،  هــذا  يف  البنــاء  مــواد 

رغــم  الطاقــة.  لتوفيــر  الممارســات  أفضــل  حــول 

إجــراء الباحثيــن للعديــد مــن الدراســات مــن أجــل 

أي  تنفيــذ  يتــم  لــم  المســاكن،  تصميــم  تحســين 

االســتراتيجيات. هــذه  مــن 

10,2 . يمكنك إدارة ما تقيسه   

 بغــض النظــر عــن مــدى كفــاءة القــوى العاملــة 

والتكنولوجيــا واإلدارة القويــة، فمــن دون الحكــم 

أن  المرجــح  مــن  الرصینــة،  والسياســات  الرشــيد 

ينهــار النظــام بأســره. ويف الســياق ذاتــه، ليــس مــن 

الواضــح مــن هــو المســؤول عــن إدارة ملــف الميــاه 

والسياسات البيئية يف البصرة. هل هي الحكومة 

المحليــة أم االتحادیــة؟ عــالوة علــى ذلــك، مــن هــي 

الســلطة المســؤولة عــن مراقبــة هــذه السياســات 

يجــب  اســتراتيجي  قصــور  هــذا  إّن  وتحديثهــا؟ 

إنشــاء  علــى  يؤثــر  ألنــه ســوف  وحلــه  لــه  االنتبــاه 

المشــاريع  واســتدامة أي مشــروع محتمــل مــن 

المتعلقــة بقطاعــي الميــاه والطاقــة.

11,2. ملخص أوجه القصور

تعيــش يف  أن  اإلطــالق  الســهل علــى  مــن  ليــس 

مدينــة البصــرة لعــدة أســباب: 1( انعــدام تحقــق 

دون  الكهربائيــة  الطاقــة  إمــدادت  يف  االســتقرار 
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وجــود نظــام بدیــل خــاص يف المنــزل أو المكتــب، 

دون  للشــرب  الصالحــة  غيــر  الحنفيــة  ميــاه   )2

معالجــة دقيقــة بواســطة الغلیــان أو التنقيــة، 3( 

تــؤدي  التــي  عــدم وجــود إدارة للنفايــات الصلبــة 

الصيــف  يف  ســيما  ال  ســيء،  شــعور  إىل  بدورهــا 

ــا ويصعــب  حيــث يكــون منــاخ المدينــة حــارًّا ورطًب

تحملــه دون تكييــف. فضــاًل عــن ذلــك، ال يوجــد يف 

المدينة مســاحات خضراء فيها أشــجار مظللة، وال 

توجــد وســائل للنقــل العــام، كمــا تكثــر العواصــف 

الرمليــة. وباإلضافــة إىل مــا يعانيــه كل مواطــن يف 

ــا، علــى المــرء أن يأخــذ بعيــن االعتبــار  البصــرة یومیًّ

أّن عــدم وجــود اإلدارة الفاعلــة للنفايــات الصلبــة 

تفاقــم  إىل  ســيؤدي  الصحــي  الصــرف  وميــاه 

تلويــث  خــالل  مــن  البصــرة  يف  الميــاه  مشــاكل 

يف  الســطحية  والميــاه  الجوفيــة  والميــاه  التربــة 

المدينــة والمناطــق المجــاورة لهــا علــى حــد ســواء. 

وعلیــه، ســيزداد الوضــع ســوًءا مــع مــرور الزمــن وال 

یلــوح يف األفــق أمــل قريــب بالتعــايف.

3. ما هي األسباب؟  

1,3. الجغرافيا والدول المجاورة

بشــكل عــام، يتســم العــراق بمناخــه شــبه الجــاف 

إىل الجــاف؛ لكنــه ينعــم بنهريــن )دجلــة والفــرات( 

اللذيــن يمــدان البــالد بكميــات هائلــة مــن الميــاه، 

يف  عريقــة  حضــارات  انبثــاق  إىل  أدى  أمــر  وهــو 

منطقــة بــالد وادي الرافديــن)21(. لكــّن كال النهريــن 

ينبعــان مــن تركيــا وبالتــايل يتســبب ذلــك بصــراع 

مشــترك ســيتم تناولــه الحًقــا. تعــاد تغذيــة الميــاه 

الجوفيــة بفعــل األمطــار يف المناطــق الجبليــة مــن 

إقليــم كردســتان العــراق وشــمال شــرق العــراق 

المملكــة  ويف  إيــران  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب 

يف  والطاقــة  المــاء  العطــش:   .2012 ج.،  س.  ميثــن،    )21(
هارفــارد. نشــر جامعة  دار   :.s.l القديــم.  العالــم 

الحالــة  وتعــد  الغــرب.  يف  الســعودية  العربيــة 

األخيــرة حالــة تقليديــة للميــاه الجوفيــة المشــتركة 

الدمــام  وال ســيما يف مکمَنــي  للحــدود،  والعابــرة 

وأم أرضمــة. غیــر أّن هــذه المكامــن عميقــة نوًعــا 

ولــم  البصــرة،  منطقــة  يف  م(   400 )بحــدود  مــا 

يتأثــر  أخــرى،  جهــة  مــن  جيــًدا.  استكشــافها  يتــم 

ــا بتداخــل ميــاه البحــر.  مكمــن دبدبــة الضحــل جزئيًّ

علــى  أساســي  بشــكل  البصــرة  تعتمــد  وبالتــايل، 

العــرب(. النهــر )شــط  ميــاه 

يف جميــع أنحــاء العالــم، كانــت آخــر 10.000 ســنة 

كثــر دفًءا مقارنــة بآخــر عصــر  )عصــر الهولوســين( أ

جليــدي. ومــع هــذا، فــإّن تغيــرات مناخيــة كبيــرة 

حدثــت خــالل ذلــك العصــر، قــد أثــرت علــى درجــات 

)الكميــة  األمطــار  هطــول  ومعــدالت  الحــرارة 

والتوزيــع( ســواًء مــن حيــث الوقــت أو المنطقــة. 

أحــد األمثلــة المثيــرة لالهتمــام هــو التغيــر المناخــي 

والفــرات  دجلــة  منطقــة  مــن  الجنــويب  الجــزء  يف 

رطبــة  فتــرات  رافقتهــا  النهريــن(،  بيــن  مــا  )بــالد 

خــالل منتصــف عصــر الهولوســين، وهــو مــا يظهــر 

يف الترســبات وتكوينهــا)22(. مــن المرجــح أن تكــون 

إفريقيــا  غــرب  يف  الموســمية  الريــاح  ديناميكيــة 

تســببت  والتــي  الهولوســين،  عصــر  منتصــف  يف 

مرتبطــًة  األخضــر)23(،  باللــون  الصحــراء  كســاء  إ يف 

بالفتــرة الرطبــة يف منطقــة دجلــة والفــرات. وخــالل 

تطــور الــري يف بــالد مــا بيــن النهريــن، تــم اختــراع 

التقنيــات القائمــة علــى القنــوات وتجميــع الميــاه، 

للتغيــر  الطبقاتيــة  البصمــات  أ.، 2001.  أ.  العقــراوي،    )22(
والفــرات،  دجلــة  دلتــا  الهولوســين يف  تطــور  أثنــاء  المناخــي 
العالمــي  التغُيــر  مجلــة  النهريــن.  بيــن  مــا  بــالد  أســفل 
 )1-4( ،12 ،)Global and Planetary Change( والكوكبــي

.283 الصفحــة  إلــی   267 الصفحــة  مــن   ،28

)23(  غيتــاين، م.، وآخــرون، 2017. فهــم اآلليــات الكامنــة وراء 
امتــداد الريــاح الموســمية األفريقيــة شــماالً خــالل منتصــف 
 )19(  ،)Journal of Climate( المنــاخ  مجلــة  الهولوســين. 

30، 10 30، مــن الصفحــة 7621 إلــی الصفحــة 7642. 
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المنــازل )ألول  الميــاه إىل  إمــدادات  بمــا يف ذلــك 

مــرة علــى اإلطــالق(. وعليــه، فقــد تعلــم النــاس يف 

مــع ســيناريوهات  التعامــل  كيفيــة  الوقــت  ذلــك 

التغيــر المناخــي الحــاد، كمــا هــو الحــال اآلن مــع 

تغلغــل الميــاه المالحــة إىل جنــوب العــراق )منطقــة 

والــذي  األهــوار  علــى  الطــارئ  والتغييــر  البصــرة( 

يعــد يف المحصلــة مــن أشــد النتائــج خطــورة.

تشــكل شــط العرب يف األزمنة الحديثة من التقاء 

أربعــة أنهــار، وهــي الفــرات )24٪( ودجلــة )٪35( 

والكرخــة )8٪( والــكارون )33٪(. تــم قطــع نهــري 

إيــران(  مــن  ينبعــان  )اللذيــن  والــكارون  الكرخــة 

بالكامــل عــن شــط العــرب بســبب بنــاء الســدود. 

مــن جانــب آخــر، قامــت دول المنبــع، كل مــن تركيــا 

وســوريا، ببنــاء العديــد مــن الســدود، ممــا أثــر علــى 

نوعيــة الميــاه وكميتهــا وخفــض منســوب الميــاه 

يف نهــري دجلــة والفــرات بنســبة 40٪ علــى األقــل. 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  فــإّن  ذلــك،  عــن  فضــاًل 

والمبــازل الزراعيــة يف جميــع المــدن الكبــرى، بمــا 

إىل  معالجــة  دون  مــن  تنســاب  بغــداد،  ذلــك  يف 

نهــري دجلــة والفــرات، ممــا يــؤدي إىل تلوث المياه. 

المائيــة  المــوارد  وزارة  قــررت  ذلــك،  جانــب  إىل 

تحويــل ميــاه األنهــار إىل األهــوار إلدامتهــا، مــا أدى 

أيًضــا إىل انخفــاض كميــة الميــاه يف شــط العــرب 

يف البصــرة. ونتيجــة لذلــك، ال يحصــل شــط العــرب 

يف الوقــت الراهــن ســوى علــى مــا نســبته 65٪ مــن 

مــا  م3/ثانيــة(؛   50000( ســابًقا  الميــاه  منســوب 

تســبب بعواقــب وخيمــة علــى جــودة الميــاه فضــاًل 

عــن التلــوث يف ميــاه الصــرف الصحــي مــن جهــة 

وتغلغــل ميــاه البحــر مــن جهــة أخــرى.

2,3. الجوانب السياسية 
والتاريخية 

محافظــة البصــرة هــي آخــر مدينــة تحصــل علــى 

شــط  وأّن  ســيما  ال  العذبــة،  الســطحية  الميــاه 

مــن  اقتــرب  كلمــا  ملوحــة  كثــر  أ يصبــح  العــرب 

ملــف  يف  المعنيــة  الجهــات  خارطــة  إّن  الخليــج. 

الموارد المائية معقدة نوًعا ما، إذ يشارك العديد 

المــوارد  وزارة  مثــل  القــرار،  هــؤالء يف صنــع  مــن 

المحليــة  والحكومــة  البلديــات  ووزارة  المائيــة 

وقطــاع الزراعــة والبيئــة والصحــة، وعــدد قليــل مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي يقتصــر عملهــا 

علــى نشــر الوعــي المجتمعــي بمــا يخــص الميــاه. 

هــذا ال يــؤدي إىل مخــاوف تخــص الجــودة فحســب، 

بالحوكمــة  تتعلــق  أخــرى  مخــاوف  إىل  وإنمــا 

والتنظيــم المضطــرب لمــوارد الميــاه أيًضــا. يعتبــر 

للسياســة  تحــٍد  بمثابــة  اإلدارة  مــن  الجانــب  هــذا 

الميــاه،  إمــدادات  قطــاع  علــى  أثّــر  الداخليــة، 

للمحافظــات  التضامنيــة  المســؤولية  إّن  حيــث 

تجعــل  المــايئ  بالملــف  المعقــدة  والتداخــالت 

األول  المســؤول  علــى  التعــرف  الصعوبــة  مــن 

عــن األنظمــة والقــرارات المتعلقــة بالميــاه. فهــل 

هــي مثــاًل الحكومــة االتحاديــة أم اإلدارة المحليــة 

داخــل المحافظــات؟ وقــد أدت هــذه الحــدود غیــر 

واضحــة المســؤوليات إىل تفاقــم ضعــف التواصــل 

البصــرة  مدينــة  داخــل  المحليــة  الســلطات  بيــن 

وإىل انعــدام كبيــر يف الثقــة، األمــر الــذي تســبب يف 

تصعيــد التوتــر بيــن بعــض المحافظــات )ميســان 

والبصــرة(. قــار  وذي 

بشــكل عــام، يســتحوذ قطــاع الزراعــة يف العــراق 

علــی حصــة األســد مــن اســتهالك الميــاه )قرابــة 

ففــي  مميــًزا.  وضًعــا  للبصــرة  ولكــن   ،)24()٪70

النفطيــة  اإليــرادات  فيــه  تشــكل  الــذي  الوقــت 

كثــر مــن 90٪ مــن الدخــل القومــي للعــراق، فــإن  أ

البصــرة، تلــك المدينــة المعطــاءة، توفــر حوايل ٪80 

مــن إنتــاج النفــط العــرايق. األمــر الــذي يســتدعي 

)24(  فرينكــن، ك.، 2009. الــري يف منطقــة الشــرق األوســط 
الميــاه،  تقاريــر   .AQUASTAT-کواســتات أ مســح  باألرقــام، 

.)34(
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المحافظــات، فضــاًل عــن نقــص اإلدارة والصيانــة. 

العشــرين  ذات  المفتوحــة  القنــاة  هــذه  تعــاين 

الصيانــة  إىل  تفتقــر  إذ  فعليــة،  أضــرار  مــن  عاًمــا 

الكافيــة؛ فــإىل جانــب معــدالت التبخــر المرتفعــة، 

تلــك  خــالل  الميــاه  مــن  كبيــرة  كميــات  تتســرب 

الرحلــة الطويلــة البالغــة 230 كــم. ومــا يزيــد مــن 

كثــر مــن 50٪ مــن مضخــات  فداحــة األمــر هــو أّن أ

القنــاة  الميــاه عبــر  الميــاه المســؤولة عــن تدفــق 

قــد تداعــت وأصابهــا العطــب لينتهــي األمــر إىل أن 

تصــل فقــط نصــف كميــة الميــاه المخصصــة إىل 

حــوض RO وعــدم توفــر ميــاه عذبــة كافيــة لشــبكة 

الميــاه المحليــة.

كشــفت أزمــة الميــاه يف عــام 2018 يف قنــاة الميــاه 

العذبة عن ضعف يف التنسيق ما بين السلطات، 

أّن مســؤوليتها  المائيــة  المــوارد  وزارة  أعلنــت  إذ 

تقتصــر علــى تأميــن الحصــص المائيــة المحــددة 

لــكل محافظــة علــى حــًدى. وبمجــرد قيامهــا بذلــك، 

المحليــة  الســلطات  المســؤولية إىل  نقــل  ســيتم 

البلديــة  الدوائــر  ادعــت  بينمــا  المحافظــة.  داخــل 

أّن مكتــب المحافــظ يحــّد مــن صالحياتهــا إلدارة 

يحمــل  البصــرة،  مدينــة  داخــل  الميــاه  حصــص 

مكتــب المحافــظ وزارة المــوارد المائيــة مســؤولية 

عــدم مراقبــة الحصــص المائيــة للمحافظــات وأّن 

مدينــة البصــرة ال تصلهــا حصًصــا مائيــة كافيــة. إّن 

هــذا المثــال مــن إلقــاء اللــوم علــى اآلخــر، والــذي 

ال ينتهــي بمحصلــة واضحــة مــن تحديــد َمواطــن 

الخلــل والمســؤوليات، ال يــؤدي إىل أي نتيجــة، وال 

يســاعد قــط يف إيجــاد حلــول مســتدامة.

يســتهلك  النفطــي  اإلنتــاج  قطــاع  إّن  إذ  االنتبــاه 

الميــاه.  مــن  ا  جــدًّ كبيــرة  كميــاة 

أحد أوجه القصور األساســية من منظور الحوكمة 

الدســتور  يف  الواضحــة  غيــر  التشــريعات  هــو 

والــذي  المائيــة،  السياســة  يخــص  فيمــا  العــرايق 

يتجلــى بوضــوح يف التناقــض بيــن المادتيــن 110 

و114 علــى التــوايل)25(. فمــن جهــة، نصــت المــادة 

110 على أّن للحكومة االتحادية الســلطة يف إدارة 

ومراقبــة ملــف المــوارد المائيــة، بينما تشــير المادة 

114 إىل مشــاركة الحكومــات المحليــة واإلقليميــة 

يف تلــك الســلطة، األمــر الــذي أدى إىل تضــارب يف 

المصالــح مــا بيــن الحكومتيــن المحليــة واإلقليميــة 

مــن جهــة والحكومــة االتحاديــة مــن جهــة أخــرى.

 ومــن حيــث نقــص إمــدادات المياه، يعود التحدي 

يف البصــرة إىل التســعينات مــن القــرن الماضــي. 

يف ذلــك الوقــت، إذ كان العــراق يخضــع لعقوبــات 

األمــم المتحــدة، اقترحــت اإلدارة الســابقة إنشــاء 

قنــاة الميــاه العذبــة )أو مــا تســمى قنــاة البدعــة(، 

فأنِشــئت عــام 1997 كحــل مؤقــت لتزويــد مدينــة 

البصــرة بميــاه ذات جــودة. الفكــرة كانــت الحصــول 

علــی الميــاه مــن نهــر دجلــة )مجــرى الغــراف( عبــر 

قنــاة مفتوحــة تمتــد مــن مدينــة الناصريــة وصــواًل 

إىل البصــرة. تنتهــي القنــاة بحــوض RO يف مدينــة 

البصــرة والــذي يرتبــط يف نهايــة المطــاف بشــبكة 

الميــاه المحليــة لتلبيــة طلــب 2-3 مليــون مواطــن. 

كبــة طلــب المدينــة للميــاه يجــب أن تكــون  ولموا

ســعة التغذيــة الدنيــا لحــوض RO 7.5 م3/ثانيــة. 

يف العــام 2017، انخفضــت معــدالت تلــك التغذيــة 

إىل 4 م3/ثانية بسبب الجفاف، وضعف التواصل 

يف  المحليــة  الحكومــات  بيــن  مــا  والتنســيق 

https://web.archive.org/web/20161128152712/   )25(
http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_

constitution.pdf
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البصــرة  النفــط يف  إنتــاج  قطــاع  يســتهلك  ــا،  حاليًّ

حــوايل 5 براميــل مــن الميــاه العذبــة لــكل برميــل 

المتوســط    ويبلــغ  الخــام)26(،  النفــط  مــن  واحــد 

مليــون   4.779 العــراق  يف  النفــط  إلنتــاج  الحــايل 

 3،800،000 اســتهالك  يعنــي  مــا  ــا،  يوميًّ برميــل 

الميــاه و114 مليــون م³/شــهر، مــا  م³/يــوم مــن 

يقــرب مــن ضعــف الســعة اإلجماليــة لســد دهــوك 

)52 مليــون م³( و12٪ مــن الســعة اإلجماليــة لســد 

الموصــل )11 مليــار م³( يف عــام واحــد. وُيتوقــع 

زيــادة كميــة الميــاه المســتخدمة يف هــذا المجــال 

المقبليــن)27(،  العاميــن  خــالل   ٪20 مــن  بأكثــر 

يف  النفــط  إنتــاج  تطويــر  توقعــات  وأّن  ســيما  ال 

عــام 2022 قــد تصــل إىل 5.4 مليــون برميــل يف 

اليــوم. إجمــااًل، يعنــي هــذا أّن العــراق يف مفاضلــة 

بيــن تطويــر إنتــاج النفــط كعائــد وطنــي رئيســي 

مقابــل تقليــل اســتهالك الميــاه يف هــذا القطــاع، 

وبالتــايل حمايــة البيئــة. يف هــذا الســياق، ستســتمر 

الزيــادة يف الطلــب علــى الميــاه يف البصــرة نتيجــة 

النمــو الســكاين وتأثيــر التغيــر المناخــي، والطلــب 

الحــاد علــى الميــاه الالزمــة لتطويــر قطاَعــي النفــط 

أي 10  المخطــط،  الهــدف  إىل  للوصــول  واإلنتــاج 

معقــدة  معادلــة  وهــي  ــا،  يوميًّ برميــل  مالييــن 

بدقــة. ومراجعتهــا  عندهــا  الوقــوف  يســتوجب 

ا  إّن الوعي العام اتجاه نقص الطاقة يبدو إشــكاليًّ

اســتهالك  مــن  تقلــل  التــي  األجهــزة  فــإّن  أيًضــا. 

الطاقــة قــد أصبحــت متوفــرة يف األســواق المحليــة 

خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة فقــط. إال أنــه 

نظــًرا الرتفــاع أســعارها مقارنــة باألجهــزة العاديــة، 

جانــب  إىل  األرخــص.  الخيــار  المواطنــون  يفضــل 

 https://www.researchgate.net/publication/ 333389868  )26(
_Water_Resources_in_Basra_And_its_Recent_problems_

almward_almayyt_fy_albsrt_wmshklatha_almasrt

https://www.bayancenter.org/wp-content/   )27(
   pdf.9089765463/06/uploads/2018

ذلــك، إّن اســتخدام هــذه المعــدات قــد ال يتوافــق 

مــع معاييــر الســلوك الثقافيــة؛ فعنــد التعاقــد مــع 

للتخطيــط  ومهندســين  معمارييــن  مهندســين 

يف  بــل  األفضــل،  عــن  يبحثــون  ال  هــم  والبنــاء، 

معظــم الحــاالت، يســتخدمون موظفيــن بمهــارات 

التصميــم  ســيئة  مبــان  هــي  والنتيجــة  بســيطة، 

ومــواد بنــاء غيــر مناســبة. 

4.  أفكار لحل المشاكل؟

1,4.  السعي في سبيل نهج 
شامل

وشــبكة  الطاقــة  إمــدادات  مثــل  قضايــا  إّن 

الصناعيــة  والميــاه  الــري  وميــاه  المحليــة  الميــاه 

النفايــات  إدارة  وكذلــك  الصحــي  الصــرف  وميــاه 

الصلبــة والقضايــا البيئيــة والمســائل االجتماعيــة 

التعامــل معهــا  واالقتصاديــة -كلهــا جوانــب يتــم 

ويف  عــام  بشــكل  العــراق  يف  منفصلــة  كمســائل 

)والعــراق  البصــرة  لكــن  خــاص.  بشــكل  البصــرة 

يعنــي  والــذي  نهــج شــامل،  بأكملــه( بحاجــة إىل 

كحزمــة  التحديــات  مــن  مجموعــة  مــع  التعامــل 

واحــدة. لــذا، فــإّن الســؤال األول والجوهــري الــذي 

مــدى  مــا  هــو:  الشــامل  النهــج  تطبيــق  يواجــه 

ارتفــاع الطلــب العــام علــى الميــاه )ميــاه الشــبكة 

يف  إلــخ(  الصناعــة،  وميــاه  الــري  وميــاه  المحليــة 

الوقــت الحاضــر ويف المســتقبل؟ الســؤال الثــاين 

هــو: مــا هــي المــوارد المتاحــة )بمــا يف ذلــك الميــاه 

خزنهــا،  يمكــن  التــي  األمطــار  وميــاه  المهــدورة 

والطاقــة التــي يمكــن اســتخدامها لمعالجــة ميــاه 

يبــدأ  أن  للمــرء  يمكــن  فقــط،  عندهــا  البحــر(؟ 

بخطــة، مــن حيــث كيفيــة إعــادة تدويــر الميــاه بعــد 

المــايئ  الفاقــد  التقليــل مــن  اســتخدامها وكيفيــة 

للميــاه.  االســتخدام  سلســلة  مــن  مرحلــة  أي  يف 

غالًبــا مــا تكــون التقنيــات التــي يتــم اســتخدامها يف 
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أوروبــا والواليــات المتحــدة غيــر قابلــة للتطبيــق يف 

العــراق ألســباب قــد تخــص المنــاخ أو الثقافــة أو 

التمويــل. إّن حجــم التعقيــد والتداخــل بيــن هــذه 

الملفــات كبيــر للغايــة، بحيــث يتــرك انطباًعــا لــدى 

نهــج  إىل  الوصــول  أو  الحــل  باســتحالة  المواطــن 

الحكومــات.  علــى مســتوى  إداري شــامل حتــى 

وعلیــه، ســتكون هنــاك حاجــة إىل حلــول مصممــة 

لفنــدق  المثــال، يمكــن  ومصنفــة. فعلــى ســبيل 

كبيــر أن يتســلم مســؤولية إدارة الطاقــة والميــاه 

ليــس  بالطبــع،  بحذافيرهــا؛  الصلبــة  والنفايــات 

ككيــان منعــزل، بــل يف نــوع مــن الشــبكة الذكيــة. 

المواطنيــن  إشــراك  يجــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

والهيئــات الخاصــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة يف 

المســتدامة. الحلــول 

يف ســبيل إعــداد السياســات الحكيمــة وممارســة 

مراجعــة  إىل  البلــد  يحتــاج  الرشــيد،  الحكــم 

الخبــراء  مــن  لجنــة  قبــل  مــن  التشــريعات 

واالختصاصييــن، ليــس فقــط مــن أجــل اإلشــراف 

ملــف  يخــص  فيمــا  الصالحيــات  تضــارب  علــى 

يف  القصــور  أوجــه  تحديــد  أو  المائيــة  المــوارد 

قطــاع المــوارد الطبيعيــة فحســب، وإنمــا الهــدف 

األســاس هــو التخفيــف مــن مخاطــر التوتــر بيــن 

المحافظــات وإعطــاء مركزيــة لملــف الميــاه بــأن 

حصــًرا  منوطــة  الممنوحــة  الصالحيــات  تكــون 

التوصيــة  يف  نشــدد  كمــا  االتحاديــة.  بالحكومــة 

علــى تنفيــذ برنامــج شــامل لبنــاء القــدرات لــإدارة 

المتكاملــة للميــاه، فضــاًل عــن التوعيــة فيمــا يخــص 

القطــاع  لــكل مــن  سياســات ترشــيد االســتهالك 

العــام والخــاص، مــن أجــل ضمــان الترســيخ وتأثيــر 

المجتمعــي. للوعــي  كبــر  أ

مــن المهــم للغايــة جعــل ملــف المــوارد المائيــة 

فقــد  االتحاديــة.  الحكومــة  ســلطة  تحــت  ـا  مركزيًـّ

أنشــأت وزارة المــوارد المائيــة، قبــل نحــو عاميــن، 

المجلــس األعلــى للميــاه لكــي يضطلــع بمســؤولية 

هــذا الملــف ويقــوم بــدور ريــادي. غیــر أّن إحــدى 

هــي  للميــاه  األعلــى  المجلــس  ضعــف  نقــاط 

أو ســلطة  قانــوين مســتقل  لكيــان  امتالكــه  عــدم 

مســتقلة، إذ إنــه يضــم موظفيــن حكومييــن مــن 

دوائــر وســلطات مختلفــة مثــل مستشــارين مــن 

كاديمييــن وأعضــاء مــن  مكتــب رئيــس الــوزراء وأ

ســلطات األمــن الوطنــي وعضــو مــن رئاســة لجنــة 

المــوارد الطبيعيــة يف البرلمــان. وقــد يؤّمــن هــذا 

التنــوُع التواصــَل الســلس مــع الســلطات العلیــا 

ويحفــز الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة إليجــاد 

حلــول عمليــة ويســاهم بســرعة االســتجابة، إال أنــه 

مــن جانــب آخــر، ســيتطلب مــن األعضــاء التفــرغ 

بشكل كامل وليس جزيئ إلدارة المجلس؛ فحتى 

الدعــم المباشــر مــن أعلــى ســلطة حكوميــة لــن 

ــا إذا لــم يتــم تنظيمــه ككيــان مســتقل  يكــون كافًي

وإن لــم يتــم تفــرغ أعضائــه للعمــل به بشــكل دائم. 

بشــكل  الفريــق  ذلــك  جمــع  وخالفــه، ســيصعب 

كهم بعمل جماعي خاصة  دوري ومســتمر وإشــرا

التحــدي  هــو  هــذا  أخــرى.  بمهــام  انشــغالهم  مــع 

للميــاه  األعلــى  المجلــس  يواجهــه  الــذي  الحــايل 

والــذي يحــد مــن تأثيــره وصعوبــة تحقيــق األهــداف 

المناطــة بــه بســرعة. بالتــايل، إّن خلــق كيــان بهــذا 

تعديــل  مــع  بالتزامــن  يكــون  أن  يجــب  الشــكل 

البنــود الخاصــة بالميــاه للدســتور العــرايق بطريقــة 

تعاونًــا  وتضمــن  الميــاه  ملــف  مركزيــة  تعكــس 

سلًســا مــع الحكومــات المحليــة يف المحافظــات 

العراقيــة التــي ُيفتــرض أن تعمــل تحــت ســلطة 

مّمــا  كاّفــًة  بالقضايــا  للميــاه  األعلــى  المجلــس 

بــأن يدعــم  يخــص المــوارد المائيــة. كمــا يوصــى 

المجلــس برامــج مثــل المشــاريع المشــتركة وبنــاء 

ألنظمــة  الحديثــة  األدوات  واســتخدام  القــدرات 

والوعــي  المعلومــات  وشــفافية  الميــاه  مراقبــة 

العــام. مــن شــأن مثــل هــذه البرامــج واألنشــطة أن 

تثــري المعرفــة وتضمــن التواصــل المحلــي الجيــد. 
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يتطلــب وضــع خطــة متعــددة األبعــاد مــن خــالل: 

1( تشــجيع جــوالت التفــاوض مــع إيــران وتركيــا 

المائيــة،  الحصــص  مــن  المزيــد  علــى  للحصــول 

أّن هنــاك عالقــة اقتصاديــة وثيقــة تربــط  خاصــة 

يبلــغ  حيــث  الجاَريــن،  البلَديــن  ِكال  مــع  العــراق 

كثــر مــن 20 مليــون  التبــادل االقتصــادي الســنوي أ

معالجــة  نظــام  وتنفيــذ  إدارة   )2 أمريكــي،  دوالر 

الميــاه يف  تلــوث  ميــاه الصــرف الصحــي لتقليــل 

شــط العــرب وتحســين الجــودة، 3) وضــع خطــة 

)قنــاة  العذبــة  الميــاه   قنــاة  لتطويــر  اســتراتيجية 

البدعــة( مــن خــالل اســتبدال القنــوات المفتوحــة 

المــايئ  الفاقــد  لتقليــل  مغلقــة  أخــرى  بأنابيــب 

الحاصــل نتيجــة التبخــر وتحديــث مضخــات الميــاه 

وتنفيــذ برنامــج صيانــة منهجيــة، 4( تأميــن ميزانية 

اتحاديــة ســنوية للتطويــر االســتراتيجي لمحطــات 

تحليــة الميــاه لتلبيــة الحاجــة إىل الميــاه يف البصــرة. 

يفضــل تحصيــل هــذه الميزانيــة عــن طريــق تحديــد 

نســبة مئويــة معينــة إلنتــاج كل برميــل مــن النفــط. 

تحتــاج شــبكة إمــدادات الميــاه المحليــة الحاليــة 

إىل اســتبدالها بتقنيــات حديثــة ومتطــورة، حيــث 

يتــم اســتخدام تقنيــة المراقبــة الذكيــة الكتشــاف 

الحاصــل  النضــح  لتجنــب  الفــور  علــى  التســرب 

يف الميــاه وضمــان الحصــول علــى كفــاءة عاليــة. 

وتحتــاج أيًضــا إىل وضــع نظــام للعــدادات وتقديــم 

الخدمــات عبــر اإلنترنــت للدفــع أو الصيانــة. مــن 

لــكل  مناســبة  تعرفــة  وضــع  أيًضــا  الضــروري 

مســتهلك وربــط هــذه التعرفــة بالحوافــز لضمــان 

للمســتفيدين. العقــالين  االســتهالك 

2,4. حلول ذكية

المســاعدات  اتســمت  عقــود،  مــدى  علــى 

الخارجيــة بتقديــم النصــح للــدول الناميــة لتبنــي 

ال  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  »الغربيــة«.  التقنيــات 

تأخــذ المســاعدات الخارجيــة يف االعتبــار جوانــب 

الحــدود  وظــروف  المحلــي  المنــاخ  مثــل  معينــة 

البيئيــة واالجتماعيــة والجوانــب الثقافيــة والمــوارد 

المحــدودة. فمــن غيــر المحتمــل أن تعمــل محطــة 

لشــمال  والمحســنة  المصممــة  الميــاه  معالجــة 

أوروبــا بشــكل صحيــح يف البصــرة، بســبب اختــالف 

طبيعــة المنــاخ وحقيقــة أّن إعــادة اســتخدام الميــاه 

وارد.  غيــر  أمــر  هــو  أوروبــا  شــمال  يف  المعاَلجــة 

ومــع ذلــك، يف مناطــق مثــل البصــرة، يمكــن أن 

يكــون خيــاًرا لفصــل أنــواع ميــاه الصــرف الصحــي 

)ميــاه األمطــار والميــاه الرماديــة والميــاه الســوداء( 

وتطبيــق أنــواع مختلفــة مــن المعالجــة مــع األخــذ 

الميــاه  اســتخدام  إعــادة  البدايــة  االعتبــار منــذ  يف 

الحدائــق  ري  مثــل  مختلفــة  ألغــراض  المعالجــة 

الجوفيــة. الميــاه  النخيــل وتغذيــة  وأشــجار 

أحــد األمثلــة علــى الحلــول الذكيــة يمكــن أن يكــون 

جهــة  أو  شــخًصا  أّن  بافتــراض  الطاقــة،  مصــادر 

معينــه قــد أنشــأ مصــدًرا للطاقــة بخاليــا شمســية 

ونظــام بديــل يعمــل بالبطاريــة. يف حالــة أّن هــذه 

كثــر ممــا هــو مطلــوب يف  أ توفــر طاقــة  المحطــة 

يف  الكهربــاء  تغذيــة  يتــم  معينــة،  زمنيــة  فتــرة 

مالــك  لصالــح  ــا  تلقائيًّ اعتمادهــا  ويتــم  الشــبكة 

المنظومــة. يمكــن وضــع طــرق مماثلــة إلمــدادات 

الميــاه ولميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة التــي 

تســتخدم إلرواء المســاحات الخضــراء يف المدينــة، 

وإلرواء الحدائــق والمــزارع. ســيحتاج إدخــال هــذا 

النــوع مــن التقنيــات الذكيــة إىل أجهــزة استشــعار 

بواســطة  وبرمجيــات وصيانــة  وأجهــزة كومبيوتــر 

الفوائــد  إحــدى  فــإّن  ثــم،  ومــن  مهــرة.  أشــخاص 

عمــل  فــرص  توفيــر  ســتكون  اإليجابيــة  الجانبيــة 

للشــباب علــی وجــه الخصــوص.
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3,4. إعادة التفكير في سلسلة 
الطاقة - المياه - النفايات 

عموًمــا  العــراق  علــى  يتوجــب  عــام،  بشــكل 

غيــر  مصــادر  عــن  البحــث  خصوًصــا  والبصــرة 

الســؤال  يف  فقــط  التفكيــر  دون  للطاقــة  تقليديــة 

األكثــر إلحاًحــا حــول كيفيــة تلبيــة الطلــب يف الوقــت 

المدينــة.  يف  الكهربائيــة  الطاقــة  علــى  الحاضــر 

القطاعــات  مــن  للعديــد  أيًضــا  مطلوبــة  فالطاقــة 

األخــرى: مثــل محطــات معالجــة الميــاه والصــرف 

الصحــي الحديثــة وإعــادة تدويــر النفايــات واإلنتــاج 

الصناعــي للســلع ذات االســتهالك العــايل للطاقــة، 

الهيدروجيــن.  إنتــاج  أو  األلمنيــوم  مصنــع  مثــل 

النفايــات  تحويــل  مشــاريع  يف  االســتثمار  يعتبــر 

ــا  إىل طاقــة )مــن خــالل حــرق النفايــات( أقــل تحديً

بالقــدر نفســه.  التفكيــر فيــه  أمــر يســتحق  ولكنــه 

لتنفيــذ  جيــًدا  مكانًــا  البصــرة  مدينــة  تكــون  وقــد 

مخطــط رئيــس للطاقــة الخضــراء ولتعزيــز قطــاع 

العضــوي  الوقــود  طاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة 

الشمســية.  والطاقــة  الحيــوي  والوقــود 

مدينــة  يف  الحاليــة  التحليــة  محطــة  تعزيــز  ُيعــد 

الفــاو مهمــة أخــرى، إذ تحتــاج الحكومــة المحليــة 

اســتراتيجية  خطــة  تنفيــذ  إىل  البصــرة  لمدينــة 

وخارطــة طريــق بجــدول زمنــي واضــح حــول كيفيــة 

بمصــادر  ــا  تدريجيًّ األحفــوري  الوقــود  اســتبدال 

طاقــة غيــر تقليديــة علــى مــدى الســنوات العشــر 

إىل العشــرين القادمــة. تــم تطويــر إجــراءات ذكيــة 

علــى المســتويين المحلــي والــدويل، وأحــد األمثلــة 

علــى ذلــك هــو مفهــوم مزرعــة األحــالم )المتكاملــة 

و’الخاليــة مــن االنبعاثــات‘ و’الخاليــة مــن النفايــات‘ 

الطاقــات  باســتخدام  العاليــة(  اإلنتاجيــة  وذات 

المتجــددة وتحويــل المخلفــات إىل أغذيــة ومــوارد 

للطاقــة، ممــا يقلــل الحاجــة إىل الطاقــة التقليديــة 

نظــام  اختبــار  تــم   .)28(٪14 بنســبة  المنطقــة  يف 

لمــدة خمــس ســنوات يف  المتكامــل  المحاصيــل 

المملكــة المتحــدة، ممــا وفــر حــوايل 8٪ مــن الطاقــة 

مقارنــة بالزراعــة التقليديــة، بينمــا وفــرت إيطاليــا 

حــوايل 30٪ مــن الطاقــة باســتخدام نظــام تنــاوب 

العضويــة،  الطاقــة  اســتخدام  إّن  المحاصيــل)29(. 

علــى ســبيل المثــال، يحمــل العديــد مــن المزايــا 

الطاقــة  تكاليــف  مــن   ٪35 حــوايل  توفيــر  مثــل 

المســتوى  علــى  الكربونيــة  البصمــة  وتقليــل 

اإليــرادات  مــن  إضــايف  تدفــق  وتوفيــر  المحلــي 

للحكومــة المحليــة يف مدينــة البصــرة وخلــق فــرص 

عمــل)30(. رغــم ذلــك، تعتبــر السياســات المتبعة يف 

سلســلة الطاقــة والميــاه والنفايــات إحــدى مواطــن 

الضعــف التــي يســتوجب تطويرهــا وتنفيــذ فصــل 

النفايــات وإعــادة التدويــر. كمــا إنــه مــن الضــروري 

لجميــع  المســتدامة  التنميــة  ممارســات  فــرض 

المشــاريع الجديــدة، مثــل قوانيــن المبــاين الخضــراء 

للميــاه. المنخفــض  االســتهالك  ذات  والمعــدات 

يجــب أن تتضمــن الخطــة االســتراتيجية الحكوميــة 

يف  وتنفيذهــا  القــدرات  لبنــاء  برنامًجــا  أيًضــا 

المــدارس والجامعــات، باإلضافــة إىل إجراء حمالت 

)28(  ماثيو، ر. أ.، 2018. الحًقا: خالصة نهائية حول »العالقة بين 
الميــاه واألغذيــة والطاقــة والمنــاخ«. يف الميــاه والطاقــة واألغذیــة 
 Water, Energy, Food and(  والنــاس عبــر الجنــوب العالمــي
 325 الصفحــة  )مــن   )People Across the Global South
https://doi.،تشــام ماكميــالن،  بالغريــف  الصفحــة 332(.  إلــی 

.  13_2-64024-319-3-978/org/10.1007

الطاقــة يف نظــم  )29(  أو دي ناســو، ن. ب.، 2011. كفــاءة 
المتوســط  األبيــض  البحــر  يف  األجــل  طويلــة  المحاصيــل 
 ،36  )4(  ،)Energy( الطاقــة  مختلفــة.  إدارة  كثافــة  مــع 
https://doi.  ،1930 الصفحــة  إلــی   1924 الصفحــة  مــن 

.org/10.1016/j.energy.2010.06.026

)30(  نونيــس، ل. ج. ر.، غودينــا، ر.، وماتيــاس، ج. ســي. دي. 
الحيويــة  الكتلــة  طاقــة  يف  التكنولوجــي  االبتــكار   .2019 أو.، 
االســتدامة  النســيج.  لصناعــة  المســتدام  النمــو  أجــل  مــن 
https://doi.  ،528 ص.   ،11  )2(  ،)Sustainability(

.org/10.3390/su11020528
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مزايــا  حــول  المواطــن  لتثقيــف  وطنيــة  توعيــة 

الممارســات المثلــى لترشــيد اســتهالك المــوارد. 

ســينتهي  والجامعــات  المــدارس  يف  فاالســتثمار 

يف آخــر المطــاف بمشــاريع بحثيــة مشــتركة مــع 

علمــاء وباحثيــن مــن جامعــات دوليــة قــد يقومــون 

بتطويــر حلــول مخصصــة فيمــا يتعلــق بالظــروف 

البيئيــة والمناخيــة الخاصــة يف العــراق. مــن هــذا 

ســتعد  شــركات  النبثــاق  األســس  إّن  المنطلــق، 

ســهلة إىل حــد مــا، مــا دام رأس المــال االســتثماري 

متاًحــا مــن صناعــة النفــط.

4,4. حصاد مياه األمطار في 
المدن 

التــي  البلــدان  يف  الميــاه  حصــاد  تقاليــد  تعــود 

الســنين.  آالف  إىل  الجــاف  الطابــع  عليهــا  يغلــب 

وشــمل ذلــك بنــاء خزانــات وأنظمــة لجمــع الميــاه 

الحضريــة  المناطــق  يف  المنــازل  أســطح  علــى 

ويف الحصــون. أمــا يف المناطــق الجبليــة والتــالل، 

الصــرف  وقنــوات  المدرجــات  تطويــر  تــم  فقــد 

والغســل  للشــرب  الميــاه  لتجميــع  واألنفــاق 

والزراعــة وتربيــة الماشــية)31(. ال يــزال تجميــع ميــاه 

المغلقــة  المناطــق  والميــاه يف  للمبــاين  األســطح 

إىل  ومــا  الســيارات  ومواقــف  الشــوارع  )مثــل 

لالســتخدامات  للميــاه  محتمــاًل  مصــدًرا  ذلــك( 

حيــث  الحضريــة،  المناطــق  يف  والعامــة  الخاصــة 

صهاريــج  يف  المجمعــة  الميــاه  تخزيــن  يمكــن 

)خزانــات( أو تســريبها إىل باطــن األرض )التغذيــة 

كيــب  االصطناعيــة للميــاه الجوفيــة(، إذا كانــت الترا

الجيولوجيــة المناســبة متوفــرة ومعروفــة. تتمتــع 

أجــل  )31(  عويــس، ت.، 2017. حصــاد ميــاه األمطــار مــن 
الجافــة  الرعويــة  الزراعيــة  اإليكولوجيــة  النظــم  اســتعادة 
منــاخ  يف  والقيــود  للفــرص  مفاهيميــة  دراســة  المتدهــورة: 
 ،)Environmental Reviews( الدراسات البيئية )متغير. )1

الصفحــة 149. إلــی  الصفحــة 135  مــن   ،25 )2(

األرض  باطــن  الصهاريــج ويف  التخزيــن يف  ســمة 

التغذيــة  وإلعــادة  التبخــر.  حــدوث  عــدم  بميــزة 

االصطناعيــة، يجــب إزالــة المــواد العالقــة وإال فــإّن 

آبــار الترشــيح قــد تتعــرض لالنســدادات بســرعة. 

أّن  يف  تتمثــل  البصــرة  أخــرى يف  مشــكلة  هنــاك 

الميــاه الجوفيــة الضحلــة مــن المحتمــل أن تكــون 

عــدة  ألســباب  األماكــن  مــن  العديــد  يف  ملوثــة 

)تســرب ميــاه المجــاري، تســرب الميــاه المالحــة، 

إلــخ(. لذلــك، مــن الضــروري إجــراء تحقيــق شــامل 

يف مكمــن الدبدبــة مــن حيــث مالءمتــه للتخزيــن 

ونوعيــة مياهــه الجوفيــة وإمكانيــة التنِقيــة الذاتيــة.

يجــب أن تأخــذ عمليــة إدارة مســتجمعات الميــاه 

والغطــاء  التربــة  مــن  كل  االعتبــار  يف  الحضريــة 

الجريــان  علــى  ــا  مهمًّ تأثيــًرا  لكليهمــا  ألن  النبــايت 

يف  التغذيــة  وإعــادة  والتســريب  الســطحي 

يتعلــق  إجــراء  أي  يتطلــب  الميــاه.  مســتجمعات 

طويــل  نهًجــا  والتشــجير  النبــايت  الغطــاء  بإعــادة 

تشــجير  يؤثــر  فقــد  عقــوًدا.  سيســتغرق  األجــل 

المناطــق الصغيــرة يف المــدن علــى أنمــاط هطــول 

اإلقليميــة  المســتويات  وعلــى  ــا  محليًّ األمطــار 

الحــرارة  درجــات  يف  الحاصــل  التناقــل  بســبب 

االختالفــات  تظِهــر  الجــوي)32(.  للغــالف  والرطوبــة 

الجينيــة يف أنــواع األشــجار أّن بعــض األنــواع )مثــل 

أشــجار النخيــل( يمكنهــا التكيــف بشــكل أفضــل 

كثــر مــن  أ المالحــة  الجفــاف والميــاه  مــع ظاهــرة 

غيرهــا مــن األشــجار)33(. وعــن طريــق التكنولوجيــا 

الغابــات  زراعــة   .2007 ر.،  وكينــان،  أ.  دايــك،  فــان    )32(
 Forest( والميــاه يف المنظــور. علــم البيئــة واإلدارة الحرجييــن
Ecology and Management(، )1-2( 251، مــن الصفحــة 

1 إلــی الصفحــة 9.

االســتجابات   .2012 وآخــرون،  س.  ســميدت،  دي    )33(
 )Adansonia digitata L( الباوبــاب  لشــتالت  الوظيفيــة 
وجنــوب  أفريقيــا  غــرب  بيــن  االختالفــات  الجفــاف:  لظــروف 
 Environmental( شــرقها. علــم النبــات البيئــي والتجريبــي
المجلــد 75، مــن الصفحــة   ،)and Experimental Botany

.187 الصفحــة  إلــی   181
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الجينيــة، مــن الممكــن تطويــر األنــواع البيولوجيــة 

التــي تتعامــل بشــكل أفضــل مــع الجفــاف مــن 

الطبيعيــة. البيولوجيــة  األنــواع 

5,4. إعادة التفكير في التنمية 
الحضرية

 كمــا أســلفنا، فــإّن البصــرة مدينــة حضريــة كبــرى 

ارتفــاع  مــن  الكبــرى  المــدن  مــن  كغيرهــا  تعــاين 

درجــات الحــرارة يف المركــز الحضــري للمدينة، كون 

درجات الحرارة وســط المدينة أعلى من المناطق 

الريفيــة المحيطــة بهــا. هنــاك طــرق عديــدة لتقليــل 

تأثيــر هــذه الظاهــرة، تشــمل بشــكل أســاس زیــادة 

المدينــة،  أنحــاء  جميــع  يف  الخضــراء  المســاحات 

باإلضافــة إىل تقليــل اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات 

ثاين أوكسيد الكربون. لكّن السؤال اآلن هو كيف 

الطاقــة  النــاس  يســتخدم  بذلــك؟  القيــام  يمكــن 

للتدفئــة  المنــزل  يف  ســواء  اليوميــة،  حياتهــم  يف 

والتبريــد أو الســتخدام األجهــزة األخــرى، أو للنقــل. 

وقــد وجــد يف العديــد مــن الدراســات28 أّن تطويــر 

النقــل العــام المحلــي يف المــدن الكبــرى كان لــه 

تأثيــر إيجــايب علــى تقليــل انبعاثــات ثــاين أوكســيد 

الكربــون. فمــن خــالل تشــجيع المواطنيــن علــى 

مــن  للتقليــل  المحليــة  النقــل  اســتخدام وســائل 

عــدد المركبــات الشــخصية المســتخدمة وبالتــايل 

مــن تلــوث الهــواء، يمكــن تحقيــق فوائــد صحيــة 

أفضــل للمواطنيــن؛ كمــا ويســاعد التنقــل مشــًيا 

علــى  األفــراد  صحــة  تحســين  يف  األقــدام  علــى 

النطــاق العــام. لكــي تكــون هــذه التجربــة فعالــة، 

تحتــاج ممــرات المشــاة يف جميــع أنحــاء المدينــة 

إىل إعــادة تطويــر. إّن توفيــر التظليــل، علــى ســبيل 

المثال، والشوارع التي يمكن المشي فيها والتي 

تتســم بالراحــة، تشــجع األفــراد علــى اتباع أســاليب 

كثــر صحيــة. مــن الحقائــق العلميــة أيًضــا،  حيــاة أ

كثــر بــرودة مــن المناطــق  أّن المناطــق الخضــراء أ

الحضريــة؛ وبالتــايل، فــإّن تطويــر الحدائــق الخضــراء 

يف البصرة سيســاعد يف تقليل كل من آثار ظاهرة 

الجــزر الحراريــة الحضريــة وتنامــي الصحــة العامــة. 

يمكــن أن تســاعد المســاحات الخضــراء أيًضــا يف 

تقليــل كميــة وآثــار العواصــف الترابيــة التــي تعــد 

مــن أحــد المشــاكل يف مدينــة البصــرة، إذ يمكــن 

أن تعمــل األحزمــة الخضــراء المحيطــة بالمدينــة 

علــى حمايتهــا؛ تلــك اســتراتيجية مفيــدة لخفــض 

درجــات الحــرارة وللحمايــة مــن العواصــف الترابيــة 

ولتحســين جــودة الهــواء ونقاوتــه بشــكل عــام.

هــي  اتباعهــا  يمكــن  التــي  األخــرى  االســتراتيجية 

توفيــر الطاقــة يف المبــاين. يعــد اســتخدام الطاقــة 

البصــرة  القطاعــات طلًبــا يف  كثــر  أ أحــد  الســكنية 

يمتــد  إذ  للغايــة،  الحــار  الصيــف  فصــل  بســبب 

موســم الطلــب علــى التبريــد لمــدة تســعة أشــهر 

يف الســنة، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع الحاجــة للتبريــد. 

يعتبــر االفتقــار إىل أنظمــة البنــاء عامــاًل رئيســيا يف 

زيــادة معــدالت اســتهالك الطاقــة. ويعــد اســتخدام 

أجهــزة التبريــد التــي تتطلــب مــوارد كثيــرة أيًضــا 

يف  أتيحــت  فقــط،  األخيــرة  اآلونــة  ففــي  مشــكلة. 

للبيئــة،  تبريــد صديقــة  أجهــزة  المحليــة  األســواق 

عاليــة  أوليــة  بتكاليــف  متوقــع،  هــو  كمــا  ولكــن 

للمنــازل  المعمــاري  للتصميــم  إّن  كمــا  ا.  نســبيًّ

ولطبيعــة مــواد البنــاء المســتخدمة دور حيــوي يف 

تحديــد كميــة الطاقــة الالزمــة للتبريد والتهوية. وإّن 

التقليــل مــن مســاحات زجــاج النوافــذ يف المنــازل 

وبالتــايل،  الحراريــة،  للطاقــة  أقــل  کتســابًا  ا يعنــي 

التظليــل  اســتخدام  إّن  أقــل.  تبريــد  متطلبــات 

والتظليــل  الجنوبيــة  الواجهــات  علــى  األفقــي 

العمــودي علــى الواجهــات الشــرقية والغربيــة مــن 

االســتراتيجيات الموصــى بهــا للمنــاخ الحــار، حيــث 

أظهــرت الدراســات الســابقة عــن تصاميــم المنــازل 

يف البصــرة أّن اســتخدام أســلوب العــزل باإلضافــة 

يمكــن  الســكنية  المبــاين  الحــراري يف  العــزل  إىل 
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أن يقلــل مــن متطلبــات التبريــد بحــوايل ٪30)34(. 

وإذا مــا تــم اســتخدام المزيــد مــن اســتراتيجيات 

الهــواء يف  البنــاء، مثــل تقليــل معــدالت تســريب 

المبــاين واســتخدام األلــواح الشمســية والمداخــن 

تزيــد  أن  يمكــن  الخضــراء،  واألســطح  الشمســية 

نســب توفيــر الطاقــة إلــی ٪45. 

الحضريــة  التنميــة  عــن  الحديــث  عنــد  أخيــًرا، 

صنــع  يف  المواطنيــن  إشــراك  فــإّن  المســتدامة، 

القــرار مفيــد دائًمــا. بهــذه الطريقــة، يمكننــا زيــادة 

الوعــي بيــن النــاس وحثهــم علــى الشــعور باالنتماء 

علــى  ســيؤثر  ممــا  المدينــة،  تجــاه  والمســؤولية 

اليوميــة. حياتهــم  قــرارات 

٦,4. الزراعة الحضرية

الزراعــة الحضريــة هــي مفهــوم يقــود المجتمعــات 

ــا فيمــا يتعلــق  كثــر اســتدامة ذاتيًّ إىل أن تصبــح أ

للخضــروات  ســيما  وال  األغذیــة،  بإمــدادات 

الطازجــة.  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  كــه  والفوا

األســطح  علــى  والبســتنة  الحضريــة  البســتنة 

هــي مفاهيــم بســيطة ومعروفــة. هــذه المفاهيــم 

لمنــزل  الخاصــة  الحدائــق  مــع  للمقارنــة  قابلــة 

المــزارع هــو مفهــوم آخــر  العائلــة الواحــدة. دمــج 

بســيط للغايــة وفعــال يف تخطيــط المــدن. الشــرط 

العقــارات  أســعار  تنظيــم  هــو  لذلــك  الرئيســي 

مــن قبــل الدولــة أو مجلــس المحافظــة. وأســهل 

مملوكــة  األرض  هــذه  تكــون  أن  هــي  طريقــة 

للدولــة أو للمحافظــة كمــا هــو الحــال مــع حدائــق 

ومتنزهــات المدينــة العامــة. لكــّن المنظمــات غيــر 

الحكوميــة يمكــن لهــا أن تكــون أيًضــا مالكــة لمثــل 

)34(  المظفــر وآخــرون، 2014. »تحديــد معاييــر االســتهالك 
مدينــة  يف  ســكني  لمبنــى  الكهربائيــة  للطاقــة  الســنوي 
البصــرة«. مجلــة البصــرة للعلــوم الهندســية، المجلــد. 14، رقــم 

2، مــن الصفحــة 162 إىل الصفحــة 175.

هــذه األنــواع مــن األرض. يمكــن بعــد ذلــك تأجيــر 

األرض لشــخص مــن القطــاع الخــاص أو مشــروع 

األرض  مالــك  يكــون  أال  الضــروري  مــن  للزراعــة. 

غيــر  أخــرى  ألغــراض  تأجيرهــا  أو  لبيعهــا  مخــواًل 

الزراعــة. 

متراصــة  عموديــة  طبقــات  بهيئــة  الزراعــة  تعتبــر 

مفهوًمــا جديــًدا إىل حــد مــا، كمــا إّن أحد االحتماالت 

المتعــددة هــو اســتخدام الزراعــة المائيــة )الزراعــة 

بشــكل مباشــر علــى ســطح المــاء(، وهــي تقنيــة 

الفوائــد  مــن  تربــة)35(.  بــدون  النباتــات  لزراعــة 

الجانبيــة اإليجابيــة للزراعــة الحضريــة هــو التأثيــر 

نســب  وتحســين  المدينــة  منــاخ  علــى  اإليجــايب 

الصــرف  ميــاه  مــن  واالســتفادة  العمــل  فــرص 

الصحــي المعالجــة بــداًل مــن هــدر هــذه الميــاه يف 

العــرب... شــط 

5. االستنتاجات والرؤى
المعقــد يف الوقــت الحاضــر إىل مدينــة مســتدامة 

ولطيفــة يمثــل تحديًــا كبيــًرا ولكنــه ممكــن علــى 

العديــد  أّن هنــاك حاجــة إىل  إال  الطويــل.  المــدى 

 )1 الهــدف:  هــذا  إىل  للوصــول  المعطيــات  مــن 

مكافحــة الفســاد وكبــح معــدالت النمــو الســكاين، 

2( تحســين التعليــم والوعــي البيئــي، 3( التعریــف 

نهــج  النفايــات، 4( تطويــر  إعــادة تدويــر  بمفهــوم 

وإعــادة  الشمســية  الطاقــة  الســتخدام  شــامل 

والبنيــة  العمــارة  فــن  تطويــر   )5 الميــاه،  تدويــر 

التحتيــة مــع المناطــق الخضــراء والزراعة الحضرية 

التفكيــر  يتطلــب  وهــذا  األمطــار.  ميــاه  وحصــاد 

تجريبيــة  بمشــاريع  والبــدء  الصنــدوق  خــارج 

المائيــة  »الزراعــة   .1937، ف.  ويليــام  جيريــك،    )35(
ســائلة«.  زراعــة  وســيط  يف  المحاصيــل  إنتــاج   -
الرمــز   .178–177  :)2198(  85  )Science( العلــوم 
/10.1126:177G. doi..85....1937Sci الببليوغــرايف: 

17732930  PMID  .85.2198.177.science

162



V رؤية خضراء وُمستدامة للبصرة

المواطنيــن  علــى مســتويات مختلفــة ومشــاركة 

علــى  ذلــك  بمــا يف  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

الشــباب. جيــل  الخصــوص  وجــه 

إال  الخضــراء  البصــرة  رؤيــة  تتحقــق  أن  يمكــن  ال 

مــن خــالل تضامــن الحكومــة المحليــة واالتحاديــة 

وتعاونهــا مــع المواطنيــن والعلمــاء والمهندســين 

إّن  الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  والمســتفيدين 

تطويــر الجوانــب الفنيــة شــيء، والحــوار المفتــوح 

مــع الساســة وصنــاع القــرار شــيء آخــر تماًمــا. كمــا 

أّن توفيــر التدريــب علــى مــؤازرة وتشــجيع النســاء 

واألطفــال واألحــداث علــى أن يكونــوا ناشــطين يف 

هــذا الســياق هــو جانــب مهــم آخــر ال بــد مــن طرحــه. 

وعلیــه، ويف ســبيل المشــاركة المجتمعيــة، يجــب 

تمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات 

المهنيــة  والنقابــات  والجامعــات  والمــدارس 

ودعمهــا مــن أجــل تفعيــل المبــادرات ذات األبعــاد 

المتعــددة مثــل: 

• 	 CSI-Clean( النظيــف  النهــر  بمبــادرة  البــدء 

النفايــات  إلقــاء  لمنــع   )Stream Initiative

مثــل األكيــاس البالســتيكية والقنــاين الزجاجيــة 

ومخلفــات الطعــام يف األنهــار والقنــوات. ترتكــز 

المبــادرة علــى ثــالث ركائــز: 1( تثبيــت صناديق 

وإعــادة  النفايــات  نقــل  تنظيــم   )2 القمامــة، 

تدويرهــا، 3( خلــق وعــي عــام بعمليــة فصــل 

خــالل  مــن  تتحقــق  األوىل  الركيــزة  النفايــات. 

والمطاعــم  الوقــود  محطــات  مــع  التعــاون 

كــز  مرا مــع  حــوار  وفتــح  األخــرى  والجهــات 

البلديــات مــن أجــل توفيــر حاويــات للنفايــات 

بشــكل كاٍف. ســتكائف مبــادرة النهــر النظيــف 

المدينــة  أفضــل 10 شــركات يف  CSI ســنويًّا 

الركيــزة  البيئيــة.  بالمعاييــر  التزامهــا  تثبــت 

قــروض  إنشــاء  خــالل  مــن  تتحقــق  الثانيــة 

تجاريــة لبــدء األعمــال لجمــع النفايــات وإعــادة 

تدويرهــا. ســيتم تمويــل المشــروع الناجــح إمــا 

مــن الدولــة أو مــن خــالل قــروض بــدون فوائــد 

أو مــن خــالل الرســوم المحصلــة مــن البائعيــن 

والمســتهلكين، وستســتهدف هــذه المبــادرات 

تحديــات مختلفــة بمــا يف ذلــك تقليــل حجــم 

ومصــادر  عمــل  فــرص  وخلــق  النفايــات 

اســتخدام  إعــادة  مــن خــالل  للطاقــة  إضافيــة 

النفايــات. أمــا الركيــزة الثالثــة فيمكــن تحقيقهــا 

مــن خــالل القيــام بحملــة تحفيزيــة وتثقيفيــة 

مــع  التعامــل  المواطنيــن يف  لتغييــر ســلوك 

النفايــات.

• 	GRC-( الخضــراء  لألســطح  حملــة  إقامــة 

مــن  الممولــة   )Green Roofs Campaign

مثــل  النفــط.  صناعــة  مــن  الخاصــة  المَنــح 

الصغيــرة  الشــركات  ستشــجع  الحملــة  هــذه 

خضــراء،  مســاحات  إنشــاء  علــى  والباحثيــن 

باإلضافــة إىل تطويــر الحدائــق الحضرية وزراعة 

أشــجار النخيــل علــى طــول الطــرق والقنــوات. 

متعــددة  فوائــد  المبــادرة  هــذه  مثــل  توفــر 

واالجتماعيــة  البيئيــة  الــرؤى  حيــث  مــن 

حملــة  ســتعمل  إذ  والجماليــة،  واالقتصاديــة 

تعزيــز  علــى   GRC الخضــراء-  األســطح 

اســتدامة مدينــة البصــرة يف جوانــب مختلفــة، 

لتبريــد  الالزمــة  الطاقــة  كميــة  تقليــل  مثــل 

حيــث  الحــار  الصيــف  فصــل  خــالل  المبــاين 

تخفــف بشــكل جــزيئ مــن حــدة حــرارة المنــاخ، 

لالنبعاثــات  طبيعــي  كمرشــح  وســتعمل 

كمــا  النفــط؛  وإنتــاج  المــرور  لحركــة  الضــارة 

أنهــا ستســاعد علــى تقليــل الغبــار والضوضــاء 

وإنتــاج الضبــاب الدخــاين والجســيمات الضــارة 

يف جميــع أنحــاء مدينــة البصــرة. كأثــر جانبــي 

للتخطيــط  عمــل  فــرص  خلــق  ســيتم  آخــر، 

يمكــن  ذلــك،  علــى  عــالوة  والصيانــة؛  والبنــاء 

دمــج المــدارس والجامعــات يف الحملــة مــن 

العلميــة  الفاعلــة والبحــوث  المشــاركة  خــالل 
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فيمــا يخــص اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي 

مســبًقا. المعاَلجــة 

• لــكل 	 »نخلــة  اســتراتيجي  مشــروع  إنشــاء 

المشــروع  يهــدف   .)PfeB( بصــراوي«)36( 

إىل زراعــة النخيــل بكميــات كبيــرة يف أطــراف 

أشــجار  مــن  فقدتــه  مــا  الســتعادة  البصــرة 

الرئيســي  الرمــز  ذلــك  وإعــادة  النخيــل 

لــكل  نخلــة  مشــروع  تنفيــذ  ســيتم  للمدينــة. 

األول،  مســتويين:  علــى   -  PfeB بصــراوي 

يقــوم  حيــث  المــدين  المجتمــع  خــالل  مــن 

األشــجار  بزراعــة  والمواطنــون  التالميــذ 

خــالل  مــن  والثــاين،  أســماءهم،  تحمــل  التــي 

شــركات  مــع  وبالتعــاون  المحافــظ،  مكتــب 

النفــط والمؤسســات األخــرى، يمكــن تمويــل 

تلــك الحملــة لزراعــة أشــجار النخيــل كمهمــة 

متعــددة األغــراض، مــن حيــث التأثيــر اإليجــايب 

الــري  تقنيــات  وإدخــال  المدينــة  منــاخ  علــى 

والتوعيــة  الصحــي  الصــرف  بميــاه  الحديثــة 

العمــل. فــرص  وخلــق  العامــة 

• للســياحة 	 جذابــة  لتكــون  األهــوار  تطويــر 

الســياق،  هــذا  يف  العلمــي.  البحــث  وأنشــطة 

ســوف تتعــاون الســلطات المحليــة، إىل جانــب 

والجامعــات،  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

مــع مركــز إنعــاش األهــوار واألراضــي الرطبــة 

العراقيــة يف وزارة المــوارد المائيــة. ستســاعد 

بيــن  روابــط قويــة  المبــادرة علــى خلــق  هــذه 

مواطنــي مدينــة البصــرة والطبيعــة، باإلضافــة 

إىل إثــراء المجتمــع المحلــي بأبعــاد مختلفــة: 

الوعــي  زيــادة  خــالل  مــن  البيئــي  الوعــي   )1

لألراضــي  المهــم  الــدور  بخصــوص  العــام 

الرطبــة يف تطويــر نظــام بيئــي منتــج، 2( توفيــر 

)36(  عبــارة عــن لقــب المواطنيــن الذيــن ولــدوا وترعرعــوا يف 
مدينــة البصــرة.

الدخــل  زيــادة  خــالل  مــن  اقتصاديــة  فــرص 

المثــال،  ســبيل  علــى  عمــل،  فــرص  وخلــق 

رحلــة يوميــة لمجموعــات صغيــرة فقــط مــن 

الزائريــن وبالتــايل حمايــة األهــوار مــن الســياحة 

البيئــي  النظــام  المكثفــة، و3( اســتخدام هــذا 

والتعليــم. العلمــي  للبحــث  الفريــد 

• وضــع »أجنــدة فنيــة« مــع توجــه مــد جســور 	

العالقــة بيــن اإلنســان والطبيعــة. لمثــل هــذه 

األجنــدة، التــي ينصــب تركيزهــا علــى تشــكيل 

الوعــي البيئــي، عــدة أهــداف، منهــا إغنــاء ذائقــة 

المواطنيــن البصريــة الجماليــة والحفــاظ علــى 

جديــدة  هويــة  وتشــكيل  االجتماعيــة  كــرة  الذا

تحقيــق  يمكــن  ومســتدامة.  حديثــة  لمدينــة 

هــذه األجنــدة مــن خــالل تطويــر برامــج فنيــة 

خــالل  ومــن  والشــباب،  واليافعيــن  لألطفــال 

وورش  الفنيــة  للمعــارض  األمــوال  توفيــر 

بيــن  الصــدع  رأب  بهــدف  والنــدوات،  العمــل 

األجيــال ومــد جســر بيــن صــورة البصــرة مــن 

األعمــال  وزيــادة  المســتقبل  إىل  ماضيهــا 

الجمــايل  الطابــع  وإضفــاء  المدينــة  يف  الفنيــة 

بالمنحوتــات. المســاحات  علــی 
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كرة المدينة: الماء والطين* من ذا
 كانت السماء ُتغطي أجسادنا العارية، نحن الذين نقف على حافات منتصف ظهر النهار الصيفي،

  نحتفل بالطين البارد من قاع النهر نصنع قوالب ألجسادنا المنحوتة باللون الحري،
 نرسم أمنياتنا على صدورنا ثم نرمي بأنفسنا يف الماء البارد، تعلق بسنارات الحروب

نتألم كثيًرا ننزف طيًنا أسمر.. يصنع منه الصيادون تمثااًل تغطيه السماء الالهبة
نجف كاألنهار.

* اللوحة والنص للفنان حامد سعيد ، 2020
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