االبطادىاالقتصادوظىلدتراتوجوظىادارةىالمواهىفيىضوء ى
تحدواتىأزمظىالمواهىوانطكاداتكاىرلى االقتصاد الطراقي ى
ى

أ.مىد.ىمحمدىرليىمودىىالمطموري ى
أ.م.د.ثائرىمحمودىرذودىالطاني
المقدمظى ى
تحولت المياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدالت االستيالك والندرة الممحوظة في
مصادرىا إلى محور من أىم محاور الصراع الدولي في الربع األخير من القرن الماضي  .حتى أن
البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خالل القرن الحالي في ظل صدور العديد من

التقارير الدولية التي تحذر من "شح" المياه وندرتيا ،وتبنييا لسياسات جديدة تعتمد ترشيد
استيالك المياه احد اىم اىدافيا ومنيا ما صدر عن البنك الدولي والمجمس العالمي لممياه ..

أيضا تبني العديد من الدول والمؤسسات لفكرة تدويل المياه وطرح مشاكميا عمى
ويتزايد مع ذلك ً
المستوى الدولي ،وصوال الى تسعيرىا كما اقترح البنك الدولي ونتيجة ليذا وغيره أصبحت المياه
في ظل الصراع المحموم عمييا إحدى مرادفات األمن القومي  ،فمع مطمع القرن الحادي والعشرين
يكون الصراع عمى امدادات المياه الحيوية خطر قائم عمى الدوام في جميع مناطق العالم في ظل

وضع الطمب المتزايد  ،ولكون ان اغمب المصادر الرئيسة لممياه واالسيما ،في المنطقة العربية
يشترك فييا بمدان أو أكثر والن الدول المتشاطئة غالبا التوافق عمى االجراءات التفاوضية الخاصة
بأقتسام االمداد المتاح من المياه  ،فأن ذلك يعني زيادة الخالف وربما اثارة الصراع  ،وسيكون
ىذا الخطر شديدا بشكل خاص في المناطق التي ينخفض فييا ىطول المطر كما ىو حال معظم
الدول العربية المعتمدة عمى االنير كمصدر رئيسي لممياه (نيري دجمة والفرات  ،نير النيل ،نير

االردن) لتمبية حاجاتيا االساسية  ،ومالم يتم ايجاد السبل الكفيمة لترشيد االستيالك من موارد
المياه المتاحة فأن أية زيادة في أستخدام المياه وسوء استغاللو سيؤدي الى أزمة حقيقية والسيما
ؤ في ظل زيادة عدد السكان واالستخدام الصناعي والزراعي المتزايد.
من جية اخرى ان تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض المياه والطمب عميو
فكمما ازدادت ك مما كانت غازات الدافئة في الغالف الجوي ،فان متوسط درجة الحرارة سيرتفع
وانماط ىطول المطر ستتبدل في اجزاء كثيرة من العالم  ،ويمكن ان يؤدي ذلك الى مستويات اعمى

من المطر في بعض المناطق ومستويات اقل في مناطق اخرى ويعتقد العمماء والباحثين في ىذا
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المجال ان معظم المناطق الداخمية الدافئة مثل شمال افريقيا التي يمر عبرىا نير النيل وجنوب
غرب اسيا التي يجري عبرىا نيري دجمة والفرات ستقل امداداتيا من المياه .
اهموظىالدرادظى :ى
ما ال تزال ىناك قضايا معمقة بسبب عدم تطبيق الجانب التركي وااليراني لممباديء االساسية
في اقتسام المياه المشتركة واتفاقيات القواعد الدولية المتعمقة بالبمدان المتشاطئة  ،سيما بعد قيام
تركيا بانشاء عددا كبي ار من السدود وشبكات الري عمى نيري دجمة والفرات وحبس ايران لممياه

في الوسط والجنوب وعدم مراعاة حقوق العراق ،من تاثير ذلك عمى حصة المياه الموارد وتموث
نوعية المياه  ،فنيري دجمة والفرات يكتسبان معظم دفقيما من الينابيع والجداول في تركيا بشكل
خاص  ،فالفرات يحصل عمى حوالي  % 88من وارده السنوي من تركيا في حين يحصل نير دجمة
عمى حوالي  ،%55ومنذ مدة ليست بالقصيرة والسياسات المائيو لتركيا في حوض دجمة  -الفرات
ماضية قدما في بناء السدود ومشاريع الري في جنوب شرق تركيا وتوسيع المساحة الخاضعو
لمري عمى طول الفرات والتي تمثمت اضعاف ماكانت عميو في القرن الماضي مما سبب نقصا

مستم ار في جريان النيرين وتيديدا خطير لالمن المائي والغذائي في العراق عمى السواء.
هدفىالدرادظى:
بيان مايعانيو العراق من شح لمموارد المائية وزيادة التنافس بين االستخدامات القطاعية

المختمفة المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية في ظل السياسات المائية لمدول المجاورة ،
حيث تنامي الطمب عمى المياه لتأمين احتياجات النمو السكاني في ظل ضعف المنظومة االدارية
والمؤسسية التي تؤلف ادارة مختمف جوانب قطاع المياه فضال عن ضعف التعاون بين الدول

المجاورة لمعراق في مجال ادارة المياه المشتركة  ،وبناء عمى ذلك يتحدد ىدف الدراسة في

الوصول البعاد االقتصادية الستراتيجية ادارة المياه في العراق في ظل الشح نتيجة السياسات
المائية لدول الجوار المتشاطئة واالستخدام غير الرشيد لممياه ومن خالل استعراض وتحميل

المحاور االتية -:

اوالى-ىتدوولىقضاواىالمواهىفيىالمنظورىالدوليى .ى

نظَّم القانون الدولي منذ ما يزيد عن  55سنة عمميات استغالل مياه األنيار بين الدول التي

نظر لوقوع فروعيا وروافدىا في منطقة تخضع
تشترك فييا ،وقد أطمق عمييا األنيار الدولية ًا
لسمطة دولتين أو أكثر ،وأطمق عمى ىذه الدول دول حوض النير ،وقد كانت أول معالجة
الستغالل مياه األنيار المشتركة من قبل القانون الدولي في النصف األول من القرن التاسع
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أقر ىذا المبدأ الدولي سيادة الدولة سيادة
عشر ،وذلك من خالل ما عرف بـ"مبدأ ىارمون" ،حيث َّ
مطمقة عمى الجزء الذي يمر في أراضييا من النير ،وألن ىذا المبدأ رغم وجاىتو اال انو لم ي ار ِع

ضرر
ًا
يمر في أراضييا قد يمحق
تصرف الدولة في استغالل مياه النير وسيادتيا عمى الجزء الذي ّ
بال ًغا بالدول األخرى التي تشاركيا في استغالل مياه ىذا النير  ،ومن أجل ذلك ولمحفاظ عمى
توصل معيد القانون الدولي في عام  1991إلى مجموعة من القواعد العامة بشأن
حقوق الدول َّ
ىاما ىو عدالة توزيع المياه
ًا
استخدام مياه األنيار الدولية في العالم  ،ىذه القواعد راعت
معيار ً
بين الدول المشتركة في األنيار ،والمقصود بمعيار العدالة ليس حصول الدول المشتركة في نير

معيَّن عمى حصص متساوية  ،بل حصوليا عمى حصص عادلة يعتمد تحديدىا عمى اعتبارات
يمر بيا النير في أرض الدولة  ،والظروف
دولية معيَّنة ،منيا ( طبيعة النير ،وحجم المنطقة التي ّ
المناخية في حوض النير ككل وفي كل دولة عمى حدة ،وتاريخ استغالل مياه النير وحجم
السكان ،وتكاليف الحصول عمى المياه من مصادر بديمة ومدى توفُّر ىذه البدائل ) .

ورغم وجود ىذه القواعد الدولية التي تنظِّم استخدام مياه األنيار بين الدول المشتركة فييا،

إال أن كل نير من األنيار في العالم كان يتم استغاللو من خالل منظومة من االتفاقيات الثنائية

يتم الرجوع إلى ىذه
أو متعددة األطراف بين الدول المشتركة في حوض ىذا النير ،وفي الغالبّ ..
االتفاقيات لتسوية أي خالفات بين الدول المشتركة في األنيار ،ولكن في حالة غياب مثل ىذه
االتفاقيات كانت األحكام الدولية ىي المعمول بيا ،وأىم ىذه األحكام معيار عدالة التوزيع ومبدأ

عدم أحقية أي دولة مستفيدة من مياه النير في القيام بأي مشروع يؤدِّي إلى المساس بحقوق
الدول األخرى في حوض النير مع ضرورة أخذ موافقة الدول األخرى المشاركة قبل تنفيذ ىذا
المشروع ،وقد طبَّق البنك الدولي ىذا المعيار حيث اعتاد أال يقدِّم تمويالً لبناء أي سدود أو أي

مشروعات عمى األنيار الدولية في أي دولة من دول حوض النير الدولي بدون موافقة الدول
األخرى في حوض النيرمع ان ىناك استثناءات.
وبسبب الزيادة السكانية في جميع دول العالم ،وزيادة الحاجة إلى إنتاج الغذاء ..كانت ىناك
توسع في إقامة السدود
توسعات كبيرة في الزراعة في دول األنيار الدولية ،وكذلك كان ىناك ُّ
ُّ
ومشروعات إنتاج الكيرباء كطاقة رخيصة الزمة لعمميات التنمية ،وكان ذلك ىو بداية فقط لظيور

العديد من المشاكل بين الدول في معظم أحواض األنيار الدولية إن لم يكن فييا جميعا  ،بل إن

امتدت إلى األنيار غير الدولية ،أي التي ال تشترك فييا أكثر من دولة مثل
الخالفات بين الدول ّ
نير الميطاني في لبنان.
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ش ِّح
وقد زاد من حدة ىذه الخالفات تناقص نصيب الفرد من المياه ،وسيطرة شبح الخوف من ُ

المياه ،ومن أزمة مياه مستقبمية قد تقود إلى حروب في أقاليم مختمفة من العالم ،بل قد تقود
العالم إلى حرب عالمية وفقًا لما ذىب إليو البعض .

يوما عالميِّا لممياه لتمفت أنظار
والىمية ىذا الموضوع قد ّ
حددت األمم المتحدة يوم  22مارس ً
العالم إلى أىمية ىذه المشكمة المتوقَّع حدوثيا  ،وبدأت العديد من المنظَّمات الدولية تُتناول قضايا
تموث المياه،
المياه بطريقة جديدة  ،حيث أدخمت موضوعات جديدة منيا المياه الجوفية ،ومشكمة ُّ

وتم ذلك من خالل تعديل بعض المفاىيم التي
واقتراح تسعير المياه الذي طرحو البنك الدوليَّ ،
كانت تستخدم في المبادئ الدولية ،وعمى سبيل المثال ..تم إدخال مصطمح "مجرى النير الدولي"

بدالً من مصطمح "حوض النير" ،حيث إن المصطمح األول يشمل المياه الجوفية التي يغذييا النير
تخوف الدول ،وخاصة الدول النامية من إمكانية التدخل
إلى جانب المياه السطحية ،وىو ما أثار ّ
تمس سيادتيا الوطنية ،وتستخدم لممارسة ضغوط عمييا.
في أمور ّ

تخوفات الدول النامية من تناول المؤسسات الدولية لقضايا المياه ألسباب منطقية
وقد جاءت ّ
أىميا:
الحديث عن المياه يعني في معظم الدول األمن الغذائي ،وىو ما يرادف األمن القومي.

أن البنك الدولي طبَّق المعايير الدولية الخاصة باستغالل مياه األنيار بأكثر من مكيال؛

فعمى سبيل المثال ..وقف البنك الدولي َّ
ضد مصر عندما طمبت تمويالً لبناء السد العالي رغم

أىمية ىذا المشروع لالقتصاد المصري ،ورغم أن بقية دول حوض النيل لم تكن معترضة عميو،

وعمى العكس من ذلك ..نجد أن البنك الدولي قدَّم تمويالً إلثيوبيا لبناء عدد من السدود عمى النيل
دون انتظار الرد المصري عمى ىذا المشروع ،وذلك لممارسة بعض الضغوط عمى مصر.

سد عمى نير األردن رغم أىميتو
كما رفض البنك الدولي تقديم تمويل لممشروع األردني لبناء ّ
 ،وذلك بحجة عدم موافقة إسرائيل وتيديدىا بتدمير ىذا السد في حالة بنائو ،رغم ما ىو معروف

من قيام إسرائيل بتحويل مجرى نير األردن والتأثير عمى حصتو  ،وذلك مايشير الى أن البنك
الدولي في تعاممو مع قضايا المياه يعطي فرصة لمدول المتقدمة لممارسة الضغوط عمى الدول
النامية في األحواض الدولية.
وقد طرح البنك الدولي فكرة تسعير المياه ووضع غرامة إلىدارىا أو تمويثيا انطالقًا من أن

توقعا بزيادة ندرة المياه  ،وايدت فرنسا التي استضافت المؤتمر الدولي لممياه عام ىذا
ىناك
ً
المقترح ،1998و حيث قد تحدَّث إلى ىذا المؤتمر الرئيس الفرنسي جاك شيراك ،قال الثاني" :إن
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شحيحا" ،وطالبت
سعرا ،وان من يحاول إنكار ذلك يعرض العالم لخطر أن يصبح الماء
ً
لمماء ً
منبر إلدارة الحوارات
ًا
فرنسا ايضا بإنشاء أكاديمية دولية لممياه تتبع األمم المتحدة لتكون
والمفاوضات بين دول العالم بشأن معالجة قضايا نقص المياه وتسعيرىا.

مجانية المياه في الدول النامية وتقديم الحكومة لمساعدات في ىذا المجال ..إال أن
ورغم ّ
المزارعين يشكون من قمة العائد الزراعي ،ولم يقتصر الموضوع عمى الدول النامية وانما عمى
الدول االوربية ايضا حيث ازداد عدد المزارعين الذين تركو االرض األراضي الزراعية ،مما اضطر

الحكومات األوروبية إلى دعم المزارعين ،واذا كان ىذا ىو الوضع في الدول المتقدمة فما بالنا
بوضع الدول النامية ،وماذا سيحدث إذا تم تسعير المياه في الدول النامية ،واضافة أعباء جديدة
أعباء كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول
سيحمل المزارعين
عمى المزارعين؟ ..ال شك أن ذلك
ً
ّ
سيحد من
عمى مستمزمات االنتاج ،كما أن ارتفاع أسعار السمع الزراعية المنتجة في الدول النامية
ّ
قدرتيا عمى المنافسة في أسواق الدول المتقدمة ،لذلك فإن الدول النامية محقّة في معارضتيا

التوصل إلى
ليذا االقتراح من الناحية االقتصادية واألخالقية ،ويصبح عمى البنك الدولي ميمة
ُّ
التموث ،وبين مصالح
صيغة معيَّنة توفِّق بين عممية تسعير المياه لمحفاظ عمييا من التبذير و ُّ
الدول النامية في الجنوب  ،وت ارعي ظروف الفقراء في العالم .

واستكماال لما تقدم حول عممية تدويل قضايا المياه اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة
في مايو  1997اتفاقية

ماتضمنتو :

استخدام مياه األنيار الدولية لغير األغراض المالحية و من بين

 -1السماح لمدول في أحواض األنيار بمنع إقامة مشروعات عمى األنيار الدولية من قبل الدول
تضر بمصالحيا المائية.
األخرى المشتركة معيا في النير ،والتي من الممكن أن ّ
 -2فتح الباب أمام تعديل االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف بين دول النير لتتوافق مع ىذه
االتفاقية الدولية.
حد أدنى لتبادل المعمومات بين الدول المشتركة في األنيار لزيادة االستفادة منيا.
 -3توفير ّ
المصب في األنيار ومنع الضرر الواقع عمييا من دول المنبع ،وقد
 -4تحقيق حماية لدول
ّ

يكون ىذا في صالح البمدان العربية ،ألن معظم األنيار في البمدان العربية تنبع من دول غير

عربية.

 -5ورغم ىذه اإليجابيات ..فإن ىذه االتفاقية تثير العديد من التخوفات لدى الدول المشتركة في
األنيار الدولية في العالم ،وأىم ىذه التخوفات :
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 -6ىي عدم إعطاء االتفاقية أىمية لمحفاظ عمى الحقوق المكتسبة لمدول في مياه األنيار ،وىو
يعرض حصص بعض الدول لمتأثر من قبل دول المنبع.
ما ِّ

أن ىذه االتفاقية اعطت ألي دولة من الدول المشتركة في النير الحق أن تفتح مشروعات

بغض النظر عن األضرار التي قد تمحق بالدول األخرى طالما كانت ىذه المشروعات تحسن
مائية
ِّ

ويؤجج المشاكل بين الدول المشتركة في
من استغالل مياه النير ،وىو ما يزرع بذور الشقاق،
ِّ
األنيار الدولية في جميع أنحاء العالم ،كما أن ذلك سيكون بمثابة ثغرة تستغمّيا المؤسسات
الدولية ،مثل البنك الدولي لمقيام بتمويل مشروعات مائية في بعض الدول بدون موافقة الدول
األخرى التي تشترك معيا في األنيار الدولية ،بحجة أن ىذه المشروعات تسيم في تحسين
استغالل مياه النير ،وىو ما يفتح الباب عمى مصراعيو مرة أخرى لخمط الماء بالسياسة ،وممارسة
ضغوط سياسية عمى بعض الدول ،وقد يؤدي ذلك إلى لجوء بعض الدول ،السيما دول المنبع إلى
بيع مياه النير إلى دول خارج حوض النير بحجة زيادة استغالل مياه ىذا النير ،وىي الفكرة التي

طرحتيا إسرائيل عمى إثيوبيا ،وكذلك ما طرحتو تركيا عمى إسرائيل ودول الخميج العربي فيما عرف
بـ"مشروع أنابيب السالم " ،وىو ما سيزيد من احتماالت الصراع عمى المياه مستقبالً.
ثانواى-ىاوضاعىالمواهىفيىاالقطارالطربوظى ى
تعاني الدول العربية من ضغوط شديدة في مواردىا المائية المتاحة  ،ويعتبر وضعيا االسوأ
في العالم قياسا بمعدل نصيب الفرد من المياه المتجددة  .ويبمغ مجموع الموارد المائيو المتجددة
المتاحو حوالي ( )265مميارم 3في السنة،وال يتعدى معدل نصيب الفرد منيا حوالي ()1555م 3في

السنة  ،في حين بمغ معدل نصيب الفرد في الدول الغربية حوالي ()7555م3في السنة ومن

المتوقع ان يزداد الوضع المائي العربي تأزماً في المستقبل نتيجة لتوقع زيادة ميمة في الطمب

عمى المياه لمواكبة النمو السكاني السريع  ،ولذلك يتوقع ان ينخفض معدل نصيب الفرد الى
()1

حوالي(  )465م 3في السنة عام () 2525

 ،وىو دون مستوى الفقر المائي الخطير حسب

التصنيفات الدولية وذلك ما يعيق النمو االقتصادي واالجتماعي في الدول العربية .مع االشارة الى
ان كل ىذه المعدالت محسوبة عمى كميات الموارد المتاحو من المياه وليست كميا قابمة لالستغالل

فنيا واقتصاديا مما يزيد من خطورة الوضع  .فموارد المياه المتاحو تتضمن كميات كبيرة من
الموارد اليامشية والبعيدة عن مناطق االستيالك والتي تعتبر كمفة تعبئتيا ونقميا عالية والتشير
الى امكانية استغالليا من الناحية االقتصادية وخاصة لالغراض الزراعية  .ومما يزيد من خطورة
الوضع ان اكثر من نصف الموارد المائيو العربيو ياتي من الخارج  ،فضالً عن اليدر الكبير في
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استخدام المياه واالستغالل الجائر لمطبقات المائيو الجوفيو في كثير من الدول العربيو  ،مما ادى
الى غور الينابيع وىبوط منسوب المياه الجوفيو في بعض المناطق الساحميو وحدوث انسياب
باطني من مياه البحر ،واختالطيا بمياه الخزانات الجوفيو وزيادة المموحو فييا .ويمثل تموث المياه
ظاىرة خطيرة اخرى تيدد بفقدان قسط كبير من الموارد المائيو سواء التموث الناشيء عن المياه
العادمة الناتجة من التجمعات السكانية او من المخمفات السائمو لمصناعة التي تصب في المجاري
العامة واالنيار دون معالجة .او من مياه الصرف الزراعي التي تحوي كميات كبيرة من المبيدات
واالمالح وفضالت السماد وبعض مخمفات المواد الصمبة بنقميا الى ىذه االنيار او تتسرب معيا

داخل االرض لتموث المياه الجوفية .
ويمكن القول ان مجموع استخدامات المياه في الوطن العربي سنوياً حوالي 7ر 195مميارم

3

منيا حوالي (5ر )166مميار م/ 3سنة في الزراعة أي حوالي () %87تمييا االستعماالت المنزلية
8ر 14مميار م / 3سنة أي حوالي  %8ثم االستعماالت الصناعية (4ر )9مميار م/3سنة أي حوالي
 %5جدول. 1-
وىناك مشكمة حقيقية في توفير مياه الشرب اذ مايزال  %26من سكان الوطن العربي

محرومين فضال عن انقطاعات متكررة لمياه الشرب ليس لعدم توفر مصادر لممياه فحسب  ،وانما
أيضا تأخير تنفيذ مشاريع امداد ىذه المدن بالمياه بسبب ارتفاع تكمفة المشاريع ،وصعوبة توفير
()2

التمويل الالزم فضال عن عدم كفاءة التنظيم وتدني االداء الفني واالداري والمالي

.

ولدى االخذ بمؤشر العجز المائي يتضح ان كال من الجزائر وتونس والصومال قد دخمت

مرحمة العجز المائي منذ عام ( )1995فيما دخمت كل من االردن واليمن وجيبوتي والبحرين وليبيا
والكويت وقطر والسعودية واالمارات في مرحمة الندرة المائيو  ،اما التوقعات المستقبمية لعام 2525

فانيا ترشح انضمام كل من الجزائر وتونس الى قائمة دول الندرة المائية التي تعاني من عجز

مائي يحد من امكانيات التنمية  ،وثمة مؤشرات حديثة تشير الى توقع تسارع اتجاىات الندرة ،
فعمى سبيل المثال ان المغرب في مرحمة العجز المائي حاليا عند مستوى ( )855م / 3السنة /
الفرد والذي سينخفض الى ( )415م 3في عام ( ) 2525

()3

وتعكس ىذه الندرة تزايد اعتماد
()4

المدن عمى مصادر اكثر كمفة الن المصادر المحمية ىي اما مستنزفة او انيا مموثة

 .فعمى

سبيل االبانة ان مدينة عمان تعتمد حاليا عمى سحب المياه من مسافة تبعد عن العاصمة بحوالي(

) 45كم 2وكذلك في لبنان تعتمد المسافة ذاتيا

()5

 .كما ان قسم كبير من المياه الموزعو يتم

فقدانيا بسبب التسرب من االنابيب  ،فضال عن اليدر الناجم عن رداءة انظمة الري المستخدمة
13

لمزراعة والتي تصل بحدود () %65من مياه الري قبل وصوليا الى المحاصيــل المنوي رييا

(. )6

ويحدث اليدر عادة من التسرب من قنوات الري غير المبطنة بالجدران الواقيو ومن التبخر  .وكثي ارً
مايكون ضعف تصريف مياه الري سببا في ارتفاع مستوى المياه تحت المزروعات وفي تممح
التربة الزراعية  .والتقتصر اسباب اليدر في الري عمى سوء ادارة المياه بل انيا ناجمة ايضا عن

اتاحتيا مجاناً او اقل بكثير من قيمتيا الحقيقية وحتى اقل من كمفة ايصاليا الى المزروعات مما
يترك المجال واسعا لحدوث ىدر وعدم الرشادة والعقالنية في استخدام ألمياه .
جدول رقم ()1

توزيع استخدامات المياه عمى القطاعات االقتصادية في البمدان العربية ()%
البمد
الجزائر
مصر
ليبيا
موريتانيا
المغرب
الصومال
السودان
تونس
العراق
االردن
الكويت
لبنان
عمان
السعودية
سوريا
االمارات
اليمن
المعدل العالمي

السنة االحصائية
0661
0665
0661
0652
0665
0654
0662
0661
0641
0642
0641
0642
0642
0642
0643
0651
0654
0654

المحمي
52
3
00
3
2
3
1
6
3
56
31
00
3
12
4
00
2
5

الصناعة
02
6
5
5
3
1
0
3
2
3
35
1
3
5
01
6
5
53

الزراعة
31
52
54
65
65
64
61
56
65
32
1
52
61
14
53
51
63
36
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في الجدول ( )1يدل التوزيع النسبي الستخدامات المياه عمى القطاعـات االقتصـادية االىميـة
الكبيــرة لحصــة الزراعــة فــي غالبيــة الــدول والتــي تتجــاوز(  ) %95فــي ســبع دول و ( ) %85فــي
خمس منيا وىذه المعدالت تفوق المستويات العالمية بسبب طبيعة المناخ التـي تسـتدعي اعتمـاداً

متزايــداً عمــى الــري ،كمــا ان اســتخدام الميــاه فــي الصــناعة ىــو اقــل مــن نصــف المعــدل العــالمي فــي
خمسة عشر بمدا ،فيما تختمف معدالت االستخدام المحمي لممياه بين بمد واخر  ،ويستنتج مـن ذلـك

ان الطمــب عمــى الميــاه مرشــح لممزيــد مــن االرتفــاع مــع الطمــب المتزايــد عمــى الغــذاء .ومــالم يتحقــق
ترشــيد أســتخدام الميــاه وزيــادة كفــاءة الــري واصــالح االراضــي المتضــرره  ،فانــو يخشــى ان تــؤدي
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مشــكمة الميــاه الــى المزيــد مــن تــدىور القــدرة التنافســية لالقتصــادات العربيــة كمــا يخشــى ايضــا مــن
التداعيات المحتممـة عمـى التنميـة البشـرية والصـحة وعمـى رفاىيـة افـراد المجتمـع  ،والتقـف االزمـة
عند الندرة واليـدر وسـوء االسـتخدام فحسـب بـل انيـا تشـتمل ايضـا عمـى مشـاكل التمـوث التـي تكـاد
تتخطاىا في جديتيا لتأخذ مركز الصدارة في ىذا المجال فاالنيار في الدول العربية تشيد انخفاضا

ممحوظــا فــي مســتويات االوكســجين المــذاب وىــو مؤشــر اساســي عمــى زيــادة التمــوث مــن الصــرف
الصــحي  ،ويقــدر ان حـوالي ( ) %95مــن الميــاه الصــحية يــتم تصــريفيا الــى االنيــار والبحــار مــن
دون اية معالجة  ،ففي سـوريا عمـى سـبيل المثـال ادت رداءة وعـدم كفايـة انظمـة الصـرف الصـحي
وتزايد النفايات الصناعية الى حدوث تموث في احـواض الفـرات ولبـردى كمـا ادى الضـخ الجـائر مـن
االبــار الــى تزايــد تــدفق الميــاه المالحــو الــى الســيول الســاحميو  .كمــا تعــاني مصــر مــن المشــاكل
المتعمقــو بنوعيــة الميــاه المالحــو الســيما الســيول الســاحمية  .حيــث ان ان الــتممح وارتفــاع مســتوى
الميــاه يــؤثران عمــى انتاجيــة المحاصــيل الزراعيــة فيمــا تعــاني االبــار مــن مخــاطر الــتممح والتمــوث ،
وتعاني اقنية الري والصرف بشكل متزايد من االعشاب وتراكم المبيدات  ،وتقدر المسـاحات المرويـة
فــي مصــر تمــك التــي تعــاني مــن الــتممح بحـوالي مميــون ىكتــار أي مــايوازي اكثــر مــن ثمــث االراضــي

المروية مما يشير الى مقدار الخسائر عمى حساب االنتاج الزراعي .

وقد اثر التموث عمى انتاج االسماك في بعض المناطق وانخفضت قيمتو عمومـا بسـبب تفـاقم
وجود المواد السامة  .أما مشاكل التموث في المغرب فيي ناجمة بشـكل اساسـي مـن ضـعف انظمـة
الصـرف التــي لــم تواكــب االحتياجــات والــذي ادى الـى حــدوث تمــوث فــي الميــاه الســطحية والســاحمية
والجوفيــة امــا فــي الجزائــر فقــد ارتفعــت نســبة االراضــي الزراعيــة المرويــة التــي تعــاني مــن المموحــة
خالل سنوات الجفاف في الثمانينات حيث تقدر المسـاحات الزراعيـة التـي تحتـاج الـى تشـييد قنـوات

لمصرف بحوالي  61الـف ىكتـار  .ومشـكمة الجزائـر ان حـوالي ثمـث اراضـييا الزراعيـة ىـي بانحـدار
يقدر باكثر من (5ر ) % 12مما يعرضيا لمجري المتواصل .
ثالثا-ىتحدواتىازمظىالمواهىفيىالوطنىالطربيى:ى ى
طبقاً لما اصدره تقرير االمم المتحدة في يوم المياه العالمي  22مارس ( ) 1999ان ىناك

مميار وثالثمائو مميون نسمة يعانون من نقص حاد في المياه الصالحو لمشرب الى حد الظمأ ،
وانو خالل الـ(  )25سنة القادمة سيعاني (  ) 2مميار وثالثمائة مميون نسمة من النقص الحاد
في مصادر المياه  ،واذا عممنا ان المجتمع البشري يستيمك حاليا ( )%54من مصادر المياه

العذبة الصالحو لمشرب في اغراض صناعية وزراعية فأن النسبة ترتفع لتصل(  )%75خالل الـ
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() 25سنة االخرى عمى حساب انخفاض نسبة استخدام المياه العذبة الصالحة لمشرب  ،ولم تقدم
االم م المتحدة اية ق اررات او حمول فاعمة لتجاوز المشكمة بل اكتفت قمة االرض حينما تطرقت الى
مشكمة المياه واصرت عمى اعتبار المياه سمعة اقتصادية يمكن بيعيا في االسواق العالمية واصرت

عمييا .

وعمى مستوى البمدان العربية تشكل الموارد المائيو اىم محددات التنمية الزراعية واكثر
عناصرىا ندرة فاذا عممنا ان مساحة البمدان العربية مجتمعة تمثل2ر % 15من مساحة العالم

ولكنيا التحضى اال بـ 5ر % 5من المياه المتاحو في العالم  ،كما أنو من أكثر مناطق العالم
جفافاً حيث تسود في معظميا مناطق واقاليم جافة وصحراوية  .وتتوزع الموارد المائيو فيو بين

االمطار السنوية والمخزون المائي اليومي الذي يتحدد سنوياً بمعدالت محدودة لمغاية  ،اما

التدفقات المائية السطحية المحدودة فان معظميا من يأتي خارج المنطقة العربية  ،باالضافة الى

كميات محدودة ومرتفعة التكاليف من المصادر غير التقميدية كالمياه المحالة والمعالجة .

وتقدر كميات االمطار السنوية في البمدان العربية مجتمعة بنحو(  )2282مميار م 3يتساقط
حوالي ( )%75منيا عمى (  ) %25فقط من المساحة الكمية لمدول العربية وبمعدل () 355ممم
او اكثر سنويا وتتساقط %17من تمك االمطار عمى مناطق اكثر جفافا وبمعدل()255-155ممم،
فضال عن ان سقوط المطر يتصف بالتذبذب وعدم االنتظام  ،مما يعرض العديد من مناطق
الزراعة المطرية لموجات متكررة من الجفاف ويؤثر عمى كميات االنتاج الزراعي ودخل السكان

واستقرار البيئة بصفة عامة  ،ويقدر المتوسط السنوي لمموارد المائيو السطحية بنحو( ) 255

مميار م 3يأتي اكثر من ثمثييا من خارج الوطن العربي وتمثل مساحة االراضي الزراعية التي
يستخدم فييا نظام الري السطحي التقميدي حوالي () %95من مجموع مساحة االراضي المروية

في الدول العربية

(.)7

ويمكن القول ان المنطقة العربية تعاني من عجز سنوي يقدر بـ( ) 35مميار

م 3في ظل االستخدام غير الرشيد لممياه  ،وانيا قد دخمت فعال فترة الجفاف وبدأت مناسيب
االنيار واالبار الجوفيو تنخفض مستوياتيا ،ومن المتوقع حصول عجز مائي يقدر بـ ( )315مميار
م 3خالل الـ  25سنة القادمة.
من ىنا وبوجود اسرائيل التي تستخدم سبل واجراءات مشبوىو لمحصول عمى المياه  ،فانو
من المؤكد ان المشاريع التركيو الدارة مواردىا المائيو التستيدف فقط بيع المياه السرائيل واالردن

وسوريا والعراق حتى بل تتعداىا الى دول الخميج العربي وشمال افريقيا الفقيره مائياً وتتحول الى
سمة غذاء العرب حيث امكاناتيا الزراعية الضخمة  ،ذلك ان تركيا قد ادركت وقائع الصراع
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السياسي عمى المياه في المنطقة منذ زمن ليس بالقريب ،بل بدأت منذ ثمانينات القرن العشرين
التجييز واالستعداد لبيع مياه نيري( سيان وجييان )عبر االنابيب لمن يريد من دول الشرق
االوسط والبمدان العربية في اطار ما يسمى بمشروع السالم .

والح قيقة ان تركيا بادارتيا لمواردىا المائيو الغنية وادراكيا الحتياجات المنطقة وابعاد الصراع

عمى المياه واستغالل ذلك جعميا تطرح مسألة بيع المياه وتحويمو الى سمعة ستراتيجية اقتصادية
ميمة لمدول المجاورة ليا  ،خاصة اذا عممنا قيام تركيا بتنفيذ مشروع الكاب ) (GAPجنوب
شرق االناضول عمى نيري دجمة والفرات حيث بناء(  )22سد و( )25محطة توليد كيرباء مما

يعني حرمان العراق من ( )%85من واردات النيرين وحرمان سوريا من ( ) %45اذ سينخفض
وارد النيرين من( ) 28مميار م 3الى ( )13مميار م 3لكال الدولتين االمر الذي ادى الى قدرتيا
عمى عرض المياه في السوق دون منافس .

اما بالنسبة السرائيل فان خططيا لالستحواذ عمى مصادر المياه العربية التقوم عمى اساس

ضمان حقوقيا من المياه الواردة الييا من خارج الحدود تقوم ايضا عمى االستحواذ عمى االحواض
المائيو ذاتيا واالستيالء عمييا عمى المياه العربية سواء الستخداميا في ميزان القوى لصالحيا في
اطار عممية التسوية السياسية او بالتيديد باستخدام القوة او لالستيالء عمى المزيد من اال راضي

والمياه  ،فضال عن ذلك انيا تعتبر ان سعي العرب الستعادة حقوقيم المائيو بمثابة رىان خاسر
حيث تعتبر مااستولت عميو من مياه عربية اصبح حقا وممكا مطمقاً ليا اليمكن المساس بو او

اخضاعو لمتقاسم او المساومة  .من ىنا تأتي المسالة المائية في عمق معضمة االمن االسرائيمي

لذا تحاول التشبث بيضبة الجوالن الغنية بالموارد المائية السطحية والجوفية  ،اذ يقدر حجم
الموارد المائيو في اليضبة بنحو () 775مميون م 3سنويا والتي تغطي ثمث احتياجات الكيان
الصييوني السنوية وعميو نجد ان ىذا الكيان يتحفظ عمى عودة ىذا المورد المائي الى سوريا كما
تربط حقوق المياه ببرنامج مفصل لتطبيع العالقات بين سوريا واسرائيل واقامة مشاريع مائيو
مشتركو  ،وعمى اساس ذلك توجد ثالث مطامع صييونية رئيسو تتعمق بالمياه تتمثل بـ-:
 -1السيطرة عمى نير بانياس احد الروافد الرئيسو الثالث لنيراالردن (وىو ينبع من الجوالن )
ويقدر وارده المائي بنحو( ) 157م / 3سنويا أي مانسبتو (4ر )% 22مما تحصل عميو
اسرائيل من مياه الجوالن .

 -2استمرار سيطرة اسرائيل الكاممة عمى اعالي نير االردن .
 -3استمرار السيطرة عمى بحيرة طبرية والطريق المحيط بيا .
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وىذه المطامع الثالثة تعكس التيديد لالمن المائي العربي حيث تمثل منطقة(جبل الشيخ) المنابع
الرئيسة لنير االردن ،وكذلك بحيرة طبرية الخزان الطبيعي لنير االردن ،وفي وادي اليرموك حيث
توجد م نشأت الري لمكيان الصييوني في مثمث اليرموك  ،فضال عن ان ىذا الكيان يسرق كحد

ادنى 55مميون م 3سنويا من منابع الجوالن و () 555مميون م 3من اعالي نير االردن اضافة
الى  45مميون م 3من الضفة الغربية
رابطاىى-ىالمتضمناتىاالقتصادوظىالدارةىادتخدامىالمواهى.ى ى
يحمل الماء اوجو شبو كبيرة بالنفط  ،فيو ضروري لمجموعة واسعة من االنشطة االقتصادية

وىو يوجد بمقادير محدودة نسبيا  ،كما ان استيالك المخزون المتاح اليمكن تعويضو بسيولة ،
فضال عن أن الطمب المتزايد والمستمر لمنفط والماء يجعالن ىذه الموارد تقترب من نقطة الندرة ،
اضافة الى تداخل مناطق وجود ىاتين المادتين االمر الذي يمكن ان يصبح محور لمنزاع والصراع
االقميمي بين الدول المتشاطئو  .فالزيادة في عدد سكان العالم جعمت( ) %75من الماء العذب
الذي يستخرجو البشر من االنيار والبحيرات واالبار الجوفية يستعمل الغراض زراعية وميمة

اطعام سكان العالم البالغ عددىم ( )8مميار نسمة عام ( )2525سوف تجعل من الضروري تحويل
مخزونات اضافية من المياه العذبة الى اراضي محاصيل مروية  ،فضال عن( ) %75من سطح

االرض مغطى بالماء المالح اما الماء العذب فيقدر بحدود ( ) %3وثمث ىذا المقدار محبوس في

االنيار الجميدية وال قمنسوتين الجميديتين  ،كما ان كثي ار من المقدار الباقي محجوز في التربة
والطبقات الصخرية العميقة تحت االرض ونتيجة لذلك فان اقل من  %1من مخزون العالم من

الماء العـذب او حــوالي ( ) % 5.51من الماءالموجود عمى االرض ىو متـاح لمبشر

()9

.

استنادا الى ماجاء في اعال ه يتضح ان المياه لم تعد موارد متاحة لالستخدام خارج اطار
المفاىيم االقتصادية السيما باعتبار ان االسعار احد مؤشرات الندرة االقتصادية  ،وعميو فان
استنزاف ىذا المورد سيؤثر بال شك في التنمية المستدامة  .لقد استخدمت اقتصاديات الزراعة

المتقدمة اكثر من اسموب في تسعير المياه المستخدمة في انتاج الغذاء واعتمدت التكاليف الحدية
لوحدة المياه المستخدمة احدى اىم وسائل تسعير ىذه الموارد في حين ان الزراعة العربية تعتمد
اسعار لممياه ادنى من مستوى تكاليفيا الحدية ولذلك فان ىذه االسعار التقترب من قيمتيا

الحقيقية مما يعد اخفاقا في اداء سوق الموارد  .ففي الجزائر تبمغ رسوم المياه في المتوسط (
 )5.52دوالر /م 3في حين ان كمفتو الحديو تبمغ نحو(  ) 5.32دوالر  .اما مصر فتبمغ الرسوم

نحو( ) 5.32دوالر /م 3في حين ان كمفتو الحديو تزيد عن( ) 5.12دوالر  ،وترتفع ىذه التكاليف
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الى( ) 5.37دوالر في االردن و( ) 5.45دوالر في بعض دول الخميج العربي .ان سياسة دعم
المياه لمحفاظ عمى اسعار منخفضة تعني حصول تشوه في االسعار النسبية لممدخالت االنتاجية
اواالسراف في استخدام المياه مقارنة باالحتياجات الفعمية  ،وعميو فأن االقتراب من االسعار

الحقيقية لممياه بما يع كس تكاليفيا الحقيقية بأتجاه ترشيد استيالكيا يؤدي الى استخداميا وفق
المعايير االقتصادية وتحقيق فائض من المياه يمكن استغاللو في زراعة محاصيل اخرى  .حيث
ان اعتماد وتعويض المزارعين او دعميم بوسائل التعتمد عمى دعم االسعار لممياه بل عمى وسائل

وطرق اخرى يعد أفضل وسيمة لتحقيق االمن الغذائي العربي مقارنة بالدعم المباشر لموارد المياه

او تقديمو مجانا  .اذ تشير المتضمنات االقتصادية لدعم اسعار الموارد المائيو الى حقيقة التوسع
والتبذير واالسراف في استخداميا واذا مااستيدفت السياسات الزراعية دعم المزارعين فيمكن ذلك
من خال ل دعم المستمزمات االكثر وفرة وبخاصة اسعار المخرجات من الغذاء بشكل خاص االمر
الذي يحفز المنتجين الزراعيين لمتوسع في االنتاج .

خامدا-ىالدوادظىالمائوظىلدولىجوارىالطراقىوانطكاداتكاىاالقتصادوظىواالجتماروظى .ى
( )1تحد المياه من الجانب التركي .
يكمن جوىر الخالف بين تركيا ودول الجوار العربي ( العراق وسوريا ) في تناقض الرؤية لكال

الجانبين فتركيا التعترف بدولية النيرين ( دجمة والفرات ) وتعتبرىما حوضا واحدا وترى في دجمة
والفرات انيما نيران تركيان  ،وتطمق عمييما تسمية ( مياه ماوراء الحدود)  ،فضال عن رفض
تركيا الدخول في اتفاق رسمي بشأن تقسيم مياه الفرات بينيا وبين العراق وسوريا .وما انفكت
تركيا تصرح ان نيري دجمة والفرات تركية وان ليا حق السيادة عمى مواردىا المائيو وحتى النقطة

التي يغادران فييا االقميم التركي وان السدود التي تقيميا التسبب أي مشكمة دولية  .وذلك
مايتنافى بالطبع مع اتفاقية او مباديء ىمسنكي لعام  1966التي تنظم قواعد استغالل مياه

االنيار الدولية لغير االغراض المالحية وتقرير عام  1988لمجنة القانون الدولي التي اسستيا
الجمعية العامة لالمم المتحدة

المتعمق باالستخدام المالحي لمجاري المياه .وفيما يأتي اىم

االحكام القانونية الخاصة بنيري دجمة والفرات :

أ -المادة  159من اتفاقية لوزان المعقودة بين تركيا ودول الحمفاء في  1923/7/24والتي

اوجدت عقد اتفاق بين الدول المعنية لممحافظة عمى المصالح والحقوق المكتسبة وعند

تعثر االتفاق تحسم المسألة .
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ب -المادة الخامسة من البروتوكول رقم ( )1الخاص بتنظيم مياه دجمة والفرات الممحق
بمعاىدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في  1946/3/19الذي وافقت تركيا
بموجبو عمى جعل االعمال الخاصة بالوقاية تخدم

وتركيا(.)15

قدر االمكان مصمحة العراق

ج -المادة الثالثة من بروتوكول التعاون االقتصادي والفني بين العراق وتركيا في

 1971/1/17الذي اتفق بموجبو عمى ان يشرع الطرفان في اسرع وقت ممكن بالمباحثات
حول المياه المشتركة .

د -الفصل الخامس من محضر اجتماع المجنة العراقية  -التركية المشتركة لمتعاون
االقتصادي والفني في  1985/12/5الذي اوجب انعقاد لجنة فنية مشتركة لموصول الى
تحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجيا كل بمد من االنيار المشتركة ،

عمما بأن المجنة لم تعقد اجتماعيا اال في االول من ايار 1982واخرىا في 1992/9/28
اضافة الى اجتماعين وزاريين ولكنو دون جدوى( . ) 11

ذ -االتفاق العراقي  -السوري المصادق عميو في  1995/4/16والذي تم بموجبو تقاسم
المياه الواردة في نير الفرات عند الحدود التركية  -السورية بنسبة ( )%58الى العراق و

( )%42الى سوريا ويمكن التوصل الى اتفاق نيائي ثالثي حول قسمة مياه نير الفرات .
ان عدم جدية تركيا في التوصل الى اتفاق حول قسمة المياه المشتركة أفشمت كافة االحكام

التي تتعمق باالتفاقات الواردة اعاله ويمكن تمخيص مواقف العراق وتركيا حول قسمة المياه
المشتركة كاالتي

( ) 12

:

بالنسبة الى موقف العراق ..................
 -دجمة والفرات نيران دوليان .

 -حوض دجمة مستقل عن حوض الفرات .

 -اليدف من المجنة الفنية المشتركة يصب في

تحديـــد الحصـــة المناســـبة والمعقولـــة لكـــل بمـــد

باالضافة الى االستخدام االمثل .

اما موقف تركيا.................
 التقبل بمبدأ قسمة المياه وال تقر الحقوق المكتسبة.

 -دجمــــة والفــــرات حوضــــا واحــــدا كمحاولــــة لتغطيــــة

اســتخداميا غيــر المنصــف او المعقــول لميــاه نيــر

الفرات .

 ميــاه نيــري دجمــة والف ـرات ىــي ميــاه عــابرة لمحـــدودوليس نيران دوليين .

 -اطالــة أمــد المفاوضــات لالســتحواذ عمــى اكبــر كميــة
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ممكنة من المياه مـن خـالل اسـتكمال مشـاريع بنـاء

السدود والخزانات وجعميا ام ار واقعا .
 -ضرورة تحديد سقف زمني لحسـم موضـوع قسـمة

المياه

 -التركيز عمى موضوع نوعية الميـاه ولـيس الكميـة

فقط المشتركة

 -لكل دولة الحق بوضع الخطط والسياسات الكفيمة

باالنتفـاع مـن حصـتيا فـي الميـاه المشـتركة بالشــكل

الــذي تـراه مناســبا باعتبــار ذلــك جــزءا مــن سياســتيا

الداخمية

( )2ايرادات تركيا من المياه :
تشير التقارير التركية الى ان اجمالي االيراد السنوي لنير الفرات يبمغ بحدود (6ر)35
مميار متر مكعب بينما تبمغ اىداف االستيالك لكل من تركيا وسوريا والعراق حوالي ( )53مميار

متر مكعب وبان االجمالي السنوي لنير دجمة يبمغ حوالي (7ر )48مميار متر مكعب بينما اىداف
االستيالك في الدول الثالث تبمغ حوالي (5ر )45مميار متر مكعب أي ان اجمالي ايرادات النيرين
تبمغ ( )84مميار متر مكعب سنويا ومجموع اىداف االستيالك تبمغ (5ر )157مميار متر مكعب
سنويا أي بعجز قدره (5ر )23مميار متر مكعب سنويا  .وميما كانت دقة تمك التقديرات فان
الحقيقة الثابتة تبقى بانو في الوقت الذي تستيدف فيو تركيا استغالل مياه نيري الفرات ودجمة

دوناً عن بقية مواردىا المائية لحرمان الدول العربية المتشاطئة معيا في المياه ولتحقيق وفر في

االنتاج الزراعي وان تكون سمة غذاء لممنطقة فان كل من سوريا و العراق يسعيان الى سد

العجزالحاصل في االنتاج الزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي عمى االقل في انتاج بعض المحاصيل
( ) 13

الزراعية الستراتيجية

.

وتعد تركيا دولة غنية جدا بالمياه ويبمغ المعدل السنوي لتساقط االمطار فييا ( )643ممم

وىذا يشكل حجوما مائية قدرىا ( )551مميار متر مكعب سنوياً .ويتساقط عمى منطقة جنوب شرق
االناضول امطار سنوية بمعدل ( )675ممم بينما يبمغ المعدل السنوي لتساقط االمطار عمى سوريا

( )285ممم وعمى العراق ( )177ممم  ،وان اجمالي االيرادات المائيو لتركيا تبمغ ( )186مميار متر

مكعب سنويا في عموم تركيا يكون نصيب الفرد الواحد ( )4879متر مكعب سنويا ضمن حوض
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الفرات و ( ) 8749متر مكعب سنويا ضمن حوض دجمة  ،بينما التتجاوز حصة الفرد الواحد من
المياه في كل من سوريا والعراق حاليا ( )2555متر مكعب سنويا وستتناقص ىذه الحصة تدريجيا
مع تنامي استغالل تركيا لمياه نيري دجمة والفرات

( ) 14

.

وبالنسبة إلى العراق أول واكثر المستيمكين لمياه نيري الفرات ودجمة وىو يقوم بارواء اكثر

من (5ر )3مميون ىكتار من االراضـي الزراعية منيا حوالي (4ر )1مميون ىكتار ضمن حوض
لفرات بينما التروي تركيا في حوض الفرات حاليا سوى مساحات بسيطة جدا التتجاوز ( )37الف

ىكتار ،اما سوريا فتروي حوالي ( )258الف ىكتار ضمن حوض الفرات وليس لتركيا أو سوريا
مساحات مروية تذكر ضمن حوض دجمة .
إذ تسعى تركيا الى تحقيق تنمية شاممة الراضييا ضمن حوضي نير الفرات ودجمو من خالل
مشروعيا المسمى مشروع جنوب شرق األناضول ( )GAPوان ىذا االقميم ىو احد سبع مناطق
جغرافية رئيسية في تركيا ويغطي االقميم حوالي ( ) 173الف كيمو متر مربع وينبع منو حوضي

دجمة والفرات ويحاد سوريا من الجنوب والعراق من الشرق .تحمل الرياح الشتويو والربيعية
القادمة من البحر المتوسط االمطار الى منطقة الكاب ويبمغ المعدل السنوي لتساقط االمطار فيو

( )675ممم موزع بمقدار ( )665ممم في حوض نير الفرات و ( )855ممم في حوض نير دجمة
و ( )495ممم في احواض االنير االخرى الصغيرة .
يستيدف مشروع ال  GAPانشاء ( )22سدا منيا ( )14سدا ضمن حوض الف ارت و ()8

سدود ضمن حوض دجمة وانتاج طاقة تزيد عن ( )27555كيمو واط  /ساعة وارواء مساحة

حوالي (7ر ) 1مميون ىكتار منيا حوالي (1ر ) 1مميون ىكتار ضمن حوض الفرات اضافة الى
مساحة تقارب (5ر )5مميون ىكتار تقع خارج منطقة الكاب مخطط ارواءىا من نير الفرات ايضا

شمال سد كيبان وبذا فان تركيا تسعى الى االستحواذ عمى حوالي ( )%65من ايرادات نير الفرات
 .وانيا تستيدف ارواء كافة االراضي القابمة لالرواء ضمن حوضي نير الفرات ودجمة في حين
تخطط الرواء ( )%33فقط من اجمالي االراضي القابمة لالرواء في عموم تركيا اما سوريا
فتستيدف ارواء ( )773الف ىكتار ضمن حوض نير الفرات و ( )227الف ىكتار ضمن حوض
( ) 15

نير دجمة .

ان ىذا االستئثار التركي لمياه دجمة والفرات سوف يعرض مشاريع الري والزراعة وتوليد

الطاقة الكيربائية في سوريا والعراق الى اضرار كبيرة فضال عن تعريضيما الى خطر الجفاف
والكوارث البيئية  ،وىذا ماحصل فعال في غياب االتفاق مع تركيا  .وقد كانت ىناك سابقة خطيرة
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حدثت عامي  1974و 1975عندما بدأت تركيا متزامنة مع سوريا بملء خزان سد كيبان والطبقة
معا حيث لم يستمم العراق في حينيا من مياه نير الفرات سوى ( )9مميار متر مكعب سنويا  .وقد
قدرت االضرار التي لحقت بالزراعة والبساتين في وقتيا بنحو ( )%75مما اثر ذلك عمى ارتفاع
اسعار المحاصيل الزراعية وزادت اليجرة من الريف الى المدينة باكثر من ( )%45وكان ذلك يعد

كارثة حقيقية مع ما رافق ذلك من أضرار بيئيو كبيرة منيا تمف الثروة السمكية في بحيرة الحبانية
والرزازة  ،وانعدمت المالحة النيرية وانتشرت االمراض الوبائيو والمالريا وارتفاع معدالت المموحة
والتي ادت الى خسارة ( )%45من االراضي المروية في حوض نير الفرات  .وبرزت المشكمة مرة

اخرى عندما اتخذت الحكومة التركية ق ار ارً بقطع مياه نير الفرات مدة شير في تشرين اول 1995

مل بحيرة سد اتاتورك ولم تنجح الضغوط والرفض العراقي ليذا القرار المنفرد والتعسفي لتقميل فترة
ل ْ
القطع  ،ونفذت خطتيا واعتبرتيا شان داخمي اليحق لالطراف االخرى بيان الراي او المشورة فيو

ولقد جاءت ىذه االجراءات التعسفية من قبل الحكومة التركية لتمحق اض ار ار جانبية اخرى ،
خاصة اذا عممنا ان نقص مميار متر مكعب من نير الفرات يؤدي الى نقص ( )265الف دونم من
االراضي الزراعية المروية اضافة الى رفع نسبة المموحو في االقسام الوسطى والجنوبية من العراق

.

ان االضرار التي لحقت والتزال تمحق بالعراق جراء سد اتاتورك فادحة  .اال ان مشروع سد
برجك المنوي انجازه في اعالي الفرات قبل دخولو الى سوريا يقصد منو ( تصحير ) العراق وسوريا

.فضالً عن ان انجاز واستكمال بعض المشاريع المائية التركية في حوض الفرات والتي انجز قسم

منيا عام  1995سيؤدي الى نقص كمية مياه الفرات بنسبة ( )14مميار متر مكعب يضاف ليا
الفقدان بسبب التبخر ليصبح اجمالي النقص ( )17مميار متر مكعب سنوياً وتاسيساً عمى ذلك

فان كمية المياه التي تعبر الحدود التركية السورية بحدود ( )13مميار متر مكعب في حين كان

معدليا السابق نحو ( )39مميار متر مكعب ،أي ان حصة العراق وسوريا ستكون ( )13مميار متر
مكعب فقط  ،واذا ماعممنا ان احتياج سوريا من نير الفرات يشكل حوالي (5ر )11مميار متر
مكعب سنويا وماتبقى اذن سيكون حصة العراق وىذا يعني تخفيض المساحة المزروعة بالعراق
بحدود (. )%75
تأسيساً لما تقدم يمكن بيان اثار السياسة المائيو التركية عمى العراق كما يمي -:

 -1مشكمة تناقص الوارد السنوي لنيري دجمة والفرات .

 -2مشكمة تذبذب تصاريف االنير مما يؤثر سمبا عمى انجاز برامج وخطط التنمية .
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 -3مشكمة التاثير عمى نوعية المياه (ارتفاع نسب االمالح بسبب انخفاض معدالت التصريف) .

 -4مشكمة تموث المياه نتيجة تبريد محطات الطاقة الكيربائية عالوة عمى ماتولده المحطات من
اثار فضالت الوقود والزيوت  -المخمفات البشرية والصناعية حيث ازدادت نسبة المواد

الصمبة بمقدار  %67في الفرات .

 -5ظاىرة التصحر والتي تعد مشكمة حقيقية نتيجة ألعتماد االراضي الزراعية بشكل تام عمى
مياه االنيار .

وفي عام  2559اقترح العراق عمى تركيا اضافة بندين الى اتفاق الشراكة بينيا وفقا لمصدر
حكومي توقع اقرارىما ىذه السنو ويتعمق اوليما بمجاالت التعاون في القطاع الزراعي وتفعيل
فرص االستثمار فيما يركز الثاني عمى تقاسم الحصص المائية ضمن احواض االنيار المشتركة .
ويرى العراق ضرورة تفعيل التعاون الزراعي وتبادل الخبرات وتنمية الثروة الحيوانية وتقاسم المياه

بين الدول التي يعبرىا ني ار دجمة والفرات  .ونوقش اتفاق الشراكة الكاممة بين العراق وتركيا من
جانب كبار المعنيين في الحكومة العراقية وشممت المناقشات سبل رفع حجم التبادل التجاري بين

ال بمدين من خمسة الى ثمانية باليين دوالر بما ينسجم مع االنفتاح الحاصل بين القطاعات
التجارية واالقتصادية بين البمدين .

وتوقع المصدر ان تتجاوز نسبة العجز في استغالل مياه النيرين  33بميون متر مكعب عام
 2515مشي ار الى ان االحتياجات المائية الحالية لمعراق تبمغ  55بميون متر مكعب في حين يبمغ
حجم الكميات المائية المتوافرة حاليا نحو

 44بميون متر مكعب  .يشار الى ان تركيا ماضية في

تنفيذ مشروع الكاب الذي اقرتو بداية ثمانينيات القرن الماضي واليادف الى انشاء  22سدا و 19
محطة كيرومائية عمى دجمة والفرات لخزن اكثر من بميون متر مكعب مما ييدد بالقضاء عمى
ثمث مساحة االراضي الزراعية في العراق والبالغة ثالثة ماليين دونم خالل ال  15سنة القادمة .

( )3تحد المياه من الجانب االيراني ...
في ىذا المحور يمكن تناول عدد من الحقائق نذكر منيا :
 لقد تسببت سياسة المياه اليران نزوح اكثر من 555عائمة عراقية من االىوار بسبب انخفاض
منسوب المياه في القرى الواقعة في ىور الجبايش حيث تشغل االىوار التي تمتد شرق
وجنوب شرقي الناصرية( 385كيمو متر جنوب بغداد)كبرى مدن محافظة ذي قار مساحات
شاسعة وتتوزع عشرات القرى عمى سطوحيا المائية التي يمتين سكانيا الزراعة وصيد
االسماك وجمع القصب الذي يغطي مساحات واسعة من االىوار عمى انو الجدير بالذكر .ان
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انخفاض منسوب المياه في نيري دجمة والفرات وعدم تدفق المياه في شكل تدريجي منذ مطمع
عام  2558تسبب في انخفاض شديد في مياه ىور الجبايش فضال عن انخفاض معدل تساقط
االمطار خال ل العاميين الماضيين كان عامال ميما في انخفاض منسوب مياه االىوار ايضا.

وقد ادى ان شح المياه في دجمة والفرات وانحسار االمطار يؤدي الى تعثر عودة المياه الى
االىوار في محافظة الناصرية لحوالي 655الف دونم  .وتجدر االشارة الى ان االىوار في
العراق ىي عبارة عن مسطحات مائية باعماق مختمفة تحتوي عمى ثروة حيوانية ونباتية ىائمة
تشكل بمجمميا بيئة فريدة من نوعيا ومصدر اساسي مدر لمدخل من خالل توفير فرص عمل

لمغالبية العظمى من السكان وتمبية جانب ميم من احتياجاتيم المعاشية .
 ان نير الفرات يمر حاليا في مرحمة حرجة من خالل انخفاض منسوبو المائي بشكل خطير وان
(ىور الحمار) الذي يغذيو نيري دجمة والفرات في جنوب العراق والذي يعد اىم خزان مائي في

جنوب العراق وصل حالة الجفاف تقريبا  .كما ان استمرار بناء السدود عمى نير الفرات الذي
ينبع من االراضي التركية قبل ان يدخل الى سورية ومنيا الى العراق اضافة الى قمة المنسوب
المطري قد يقود النير الى الجفاف الكامل اضافة الى ان محافظة البصرة وما يصميا من مياه
ىذا النير ضئيمة جدا فضال عن نوعيتيا الرديئة كونيا تجمع امالحا من كل المناطق التي يمر

بيا النير ليصل الينا مالحا  .خاصة وان دخول العراق في حروب عطمت تطوير المشاريع
المائية في البالد في وقت كانت فيو الدول وتحديدا دول الجوار تطبق سياستيا المائية مما اثر

في الخريطة النيرية لمعراق االراضي.

 ان نير دجمة بدأ االن يزود نير الفرات عن طريق نير العز في االىوار الوسطى وىذا
مؤشرواضح الى ضعف نير الفرات في الفترة الحالية .و ان االجراءات التي قامت بيا ايران
تجاه المياه المشتركة مع العراق ادت الى تعرض ىور الحويزة الى الجفاف  ،ان مشكمة
المموحة في مياه الفرات ىي من المشاكل التي يجب التوقف عندىا اذ تبمغ نسبة المموحة االن
 2,5في االلف وىي نسبة ليست قميمة وتحتاج الى اجراءات عاجمة جدا وتشير تقارير لكمية
الزراعة في البصرة الى ان السمك النيري بدا ينحسر في البصرة نتيجة تزايد مموحة المياه في
المسطحات المائية .
دادداى–ىالصطوباتىالناجمظىرنىتحدواتىالمواهىفيىالطراقى ..ى
تشير إحصائيات األمم المتحدة الى معدل نمو سنوي سالب في اإلنتاج الزراعي خالل حقبة

التسعينات يعادل  % 1,1وانخفاض نصيب الفرد من اإلنتاج المحمى الزراعي بمعدل سنوي يعادل
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 %3,3لنفس المدة لقد تزامن ىذا التراجع مع انخفاض حاد في اإلنتاجية .فعمى سبيل االبانة
انخفضت إنتاجية الدونم من محاصيل

الحبوب(الرز) من  2255كيمو لمييكتار الواحد عام

1995الى  955كيمو عام 2555وكذا انخفضت إنتاجية النخمة الواحدة من التمور من 32كيمو الى
 15كيمو خالل العقود الثالث الماضية.

وعمى أساس ذلك نجد ان ىنالك اختالل مستمر بين حجم الموارد المتاحة ذاتيا وبين حجم
االحتياجات الفعمية التي يتطمبيا السكان ويظير ذلك جميا في االختالل الموجود بين اإلنتاج
واالستيالك .فقد أدى النمو السريع في الطمب عمى المواد الغذائية طول المدة الماضية وقصور

اإلنتاج الزراعي بسبب سوء أداء السياسات الزراعية الى تفاقم االنكشاف الغذائي واتساع الفجوة
الغذائية  .فعمى صعيد االكتفاء ان أكثر من  %75من االستيالك المحمى لألغذية يعتمد عمى
االستيراد الخارجي وىذه المؤشرات خطرة خاصة مع احتماالت ارتفاع أسعار السمع الغذائية بسب

العولمة وسياسات دعم اإلنتاج الزراعي في الواليات المتحدة وأوربا وعدم القدرة عمى اإلنتاج
المحمي مما سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الغذاء عمى المستيمك العراقي عمى نحو ما سنرى .وعميو
يصبح امام الزراعة العراقية تحد حقيقي في مجال األمن الغذائي اذ يستورد العراق أكثر من

 %75من غذائو من الخارج والسيما مادة الحبوب (حنطة،رز) التي تجاوزت أكثر من  4ماليين
طن سنويا.
ويمكن القول ان تحديات الفترة الماضية دفعت الى المزيد من اإلخفاق في أداء السياسة

العامة ذلك ان ىنالك سبع تحديات رئيسية أحاطت بالتنمية الزراعية في العراق .أضف الى ان
البعض من ىذه أالزمات او المعوقات تعد من سمات الزراعة وخصائصيا ويكون ليا عادة تأثير
سمبي عمى معظم األنشطة الزراعية فضال عن ان ىنالك عالقات تبادلية بين المتغيرات المكونة

ليذة االتحديات ،اي ان ثمة تأثير متبادال بينيا ىذه األزمات بحيث ان السيطرة عمى اي منيا
وازالة آثارىا السمبية سيكون ليا تأثير ايجابي عمى معالجة التحديات األخرى وىذا ما يجعل
السيطرة عمى بقية التحديات أكثر يس ار كمما تقدمنا في مراحل التنمية وذلك بسب الطبيعة الزراعية
لتأثير المتغيرات التنموية .
ويمكن بيان ىذه التحديات والصعوبات االنفة الذكر عمى النحو التالي:
* االختالل في التوازن االقتصادي.

* صعوبات التمويل و تحديات االستثمار.
* تقادم التكنولوجيا المستخدمة و ضعف البحث العممي.
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* مشاكل العمالة الزراعية غير الماىرة.
* مشاكل اإلدارة وضعف اليياكل التنظيمية واإلدارية.
* سوء التخطيط و وغياب السياسات الزراعية الصحيحة.

* عدم التنسيق و وغياب التكامل الزراعي.

اضافة الى ماتقدم نحن نشيد بيئة جديدة السواق الغذاء العالمية بسبب التحول النسبي
والمبالغ فيو نحو استخدام الوقود االخضر واستخدام ىذا التغير التكنولوجي كسالح ضد الدول

المنتجة لمنفط و فضال عن االسعار التي ارتفعت كل ذلك دفع باتجاه جديد الغاية منو امتصاص

مخزونات الغذاء كانت نتائجو عمى االرض حاضرة حيث ان وتحول االراضي الزراعية نحو انتاج
الذرة التي تستخدم في انتاج الوقود االخضر مثال بدال من القمح وخاصة في الواليات المتحدة (
سمة الغذاء العالمي ) قد رفع من اسعار الحبوب عالميا وبالتالي انخفضت االراضي الزراعية

المخصصة النتاج القمح في امريكا والبالغ  88مميون ايكر لتصبح اقل من  65في السنة الحالية.

ان مثل ىذا االمر قد اضاف توقعات ومضاربات قوية عمى االراضي الزراعية عالميا لتتحول من
انتاج المواد الزراعية الى انتاج الذرة وفول الصويا الغراض الوقود االخضر وكأمثمة عمى ذلك

يمكن ادراج الحاالت االتية :
-1

في أميركا تم استخدام ثمث المحصول من الذرة في إنتاج الوقود الحيوي وفي االتحاد
االوربي  . %15إن تحويل المحاصيل الزراعية (الذرة –القمح-السكر-فول الصويا-الرز-
النخيل) إلى وقود يزيد حتى من أسعار المواد الغذائية وتكمفة االراضي والمياه  .فضال عن

ان المضاربة في األسواق نتيجة لذلك كانت وراء ارتفاع أسعار الغذاء عام  2558بنسبة
تصل الى. %35

 -2في مدينة بون حذرت المنظمات البيئية من إضرار انتاج الوقود الحيوي عمى البيئة واألمن
الغذائي بينما تمسكت بو عدد من الدول المنتجة بحجة توفير طاقة امنة وىذا يعني (تراجع
الزراعة من اجل توفير الغذاء إمام زحف الزراعة من اجل التطبيقات الصناعية) .فألمانيا
رفعت نسبة الوقود الحيوي الى

%25

من نسبة المواد المستعممة كوقود لتشغيل

المحركات مما سيؤدي إلى تحويل %65من االراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الزراعية
إلى أراضي مخصصة لزراعة النباتات المخصص استخداميا في إنتاج ألوقود .

 -3االرتفاع الحاد في درجة الحرارة في العالم وتزايد مخاطر ظاىرة االحتباس الحراري  ،والذي
أدى بدوره الى اضطرابات في أحوال المناخ العالمي وقاد الى موجات حر وجفاف وصقيع
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في قطاعات واسعة من االراضي الزراعية عبر قارات العالم الثالث والسيما قارات العالم
الجنوبي في أمريكا الالتينية البرازيل واالرجنتين المذين يعتبران من أكبر مخازن انتاج
االغذية في العالم ،باالضافة الى افريقيا واسيا قد ما انعكس سمبا عمى كميات انتاج

الحبوب وخاصة القمح واالرز والذرة وفول الصويا.

 -4لجوء الدول الصناعية الى االستثمار في الوقود الحيوي كبديل لموقود التقميدي المستخدم في
السيارات و الذي من خالل ضخ ست مميارات دوالر امريكي في ىذا المجال وقد تم استخدم

اكثرمن  135ممون طن من الذرة كوقود في العام الماضي و كذلك الحال بالنسبة لمبرازيل ،
اما بخصوص االتحاد االوربي فقد قرر استخدام  % 25من الوقود الحيوي خالل السنوات
الخمس القادمة مما يشير الى ان الدول الصناعية ستزيد من استخدام الوقود الحيوي
مستقبال طالما انو سيكون ارخص من النفط الذي اخذت اسعاره باالرتفاع.

 -5حوافز مالية كبيرة تقدميا الشركات المنتجة لموقود لتدفع بعض الحكومات في إفريقيا واسيا
وأمريكا الال تينية إلى تحويل ماليين اليكتارات من األراضي الزراعية والمراعي المخصصة
لمماشية ،وكذلك الغابات إلى مساحات شاسعة مخصصة لزراعة المواد التي تستخدم إلنتاج
الوقود  ،و الشك ان تموث التربة والمياه بسبب االستخدام المفرط لممبيدات الحشرية

واألسمدة في تمويث التربة والمياه مم يعني عجز كبير في تحقيق االكتفاء الذاتي لمعظم
البمدان التي تعاني من مشاكل المياه والتربة وسوء السياسات الزراعية وادارتيا لممف المياه

والسيما العراق .

 -6إن انتاج لتر واحد من مادة االيثانول يحتاج إلى  3555لتر ماء مما سيؤدي الى نقص في
المياه و ان ا لتوسع في زراعة المحاصيل المستخدمة إلنتاج الوقود سيؤدي ايضا الى طرد

أالف المزارعين وقطع وتدمير مساحات من الغابات االستوائية في اندنوسيا وماليزيا وافريقيا
واألمازون في أميركا الجنوبية مما يخل بالتوازن البيئي وانقراض اصناف كثيرة من

الحيوانات والنباتات .
 - 7تقرير لصندوق النقد الدولي (إن انتاج الوقود الحيوي ادى الى رفع أسعار الغذاء بنسبة
%43مع نياية آذار الماضي والسيما الحبوب واسعار المحوم والدواجن ومنتجات االلبان)
اما زراعة الذرة فقد ارتفعت بنسبة  % 19في الواليات المتحدة عمى حساب محاصيل اخرى

.
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 - 8ارتفاع أسعار المواد الغذائية( تسونامي) صامت ييدد تجويع 155مميون إنسان في العالم.
وقد تسبب ارتفاع أسعار القمح واألرز في طمب برنامج الغذاء العممي 756مميون دوالر
إضافة إلى المبمغ االساسي 9,2دوالر لتقديم المساعدة الى 73مميون شخص في 85دولة

وضرورة البحث عن اليات تمويل سريعة.

 -9في ختام جولة أورغواي تم اتخاذ قرار بمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع األسعار الغذاء
نتيجة لتحرير التجارة في الزراعة اال انو (ال زال حب ار عمى ورق) .

 -15أصبحت عقود السمع ومنيا منيا الغذائية موضوعا لممضاربة في البورصات العالمية وعمى
خمفية ارتفاع أسعار البترول والغاز والطاقة عموما شيد ىذا ارتفاع في أسعار المواد
الغذائية إذ اليمكن تفسير ارتفاع األسعار عبر العالقة بين العرض والطمب وانما من خالل
المضاربات عمى العقود المستقبمية لمحبوب .

في ظل ماتقدم يتبين لنا عمق االزمة المركبة التي يعاني منيا العراق كتحديات دولية وتغيرات
تشيدىا االسواق الدولية .
اما بالنسبة الى التحديات الداخمية التي تتمحور اساسا حول ندرة المياه ومشكمة إدارتيا التي

تواجو مستقبل العممية الزراعية في العراق ،فقد بمغت الموارد المائية المتاحة حوالي  44,1مميار
م 3سنة  2552وكان المتاح منيا لالستخدام الزراعي حوالي  45مميار م 3وىو ما يشكل %97
من إجمالي الموارد المائية المتاحة  .ويقدر متوسط نصيب الفرد الواحد حوالي 1757م 3وىو ما

يقل عن المتوسط العالمي البالغ حوالي 7755م 3في السنة كما تشير التوقعات الى ان عجز
المياه في العراق بمغ  4,77مميار م 3عام  2552وليصل الى  15,27مميار م 3عام  2555وىذا
ما سيؤثر عمى حاجة القطاع الزراعي الى المياه وتأثير ذلك عمى األراضي المروية .
ويمكن اجماال تصنيف الضغوط واالختالالت ضمن المحاور التالية -:

 -1ضغوط طبيعية تتمثل في الندرة الطبيعية لممياه  ،وشحتيا وما يصاحبيا من مناخ جاف يمثل
عائقا رئيسا بسبب الظروف المناخية والييدرولوجية ووقوع العراق ضمن المناطق الجافة الى
جانب ارتفاع درجات الحرارة ومعدالت التبخر والتفاوتات الكبيرة في االمطار السنوية  .فمن
جية ىناك شح في الكميات التي يتمقاىا العراق سنويا من مياه االمطار واالنيار  ،ومن جية
اخرى يؤدي جفاف المناخ الى رفع معدالت استيالك المياه وخاصة في القطاع الزراعي .

فضال عن عدم وجود عمق مائي مناسب مما يزيد من نسب التبخر بشكل متزايد نتيجة عدم

االكراء لمياه االنير .
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 -2اختالالت ادارية تتحدد بضعف المنظومات (المؤسساتيو والتشريعيو والتخطيطيو) المناط بيا
تدبير شؤون المياه ،
فعمى الصعيد المؤسساتي ىناك تداخل في اختصاصات المؤسسات المعنية وضعف التنسيق فيما

بينيا من جية ومع جيات التخطيط التنموي االقتصادي واالجتماعي من جية اخرى  ،وىو ما
يؤدي الى تبني بعض السياسات التنموية التي تشجع االستخدام المكثف لممياه والتنسجم مع
الواقع المائي وبالتالي تفشي االستخدام غير المستدام لمموارد واستنزافيا .

اما عمى الصعيد التشريعي فيناك قدم تشريعات المياه وضعف اليات االنفاذ لمقوانين  ،واما عمى

صعيد التخطيط فيناك غياب لمتخطيط الشامل المتكامل عمى مستوى كل حوض مائي عمى النحو
الذي يعكس السياسات المائيو المقره  ،مما قد يخمق أوجو تناقض بين السياسات التنموية
والسياسات المائيو .

وتندرج ضمن االختالالت االدارية محدودية دور المجتمع او مستخدمي المياه عموما  ،وعدم

تمكن جيات ادارة الموارد المائيو من جذب المستخدمين لممشاركة في تنفيذ اجندة االصالحات في
قطاع المياه فيما لو اقرت بما يعزز من االدارة الرشيدة لمموارد.

 -3ضغوط تقنية وتتمثل في قمة المعمومات المستوفاة حول كمية ونوعية الموارد المائية المتاحة
وحول تقديرات الطمب عمى المياه وتخمف التقنيات الزراعية (الري بالذات ) .
 -4ضغوط اقتصادية  :اىميا غمبة النشاط الزراعي كنشاط اقتصادي لمعظم السكان و الزراعي

صعوبة السير في االصالحات السعريو لممياه وعدم تخصيص اوتوفير الموارد الماليو الالزمة

لالستثمار في القطاع وتنميتو  .فضال عن االفتقار الى سياسة تسعير سميمة لممياه تعتمد
عمى المعايير االقتصادية واالجتماعية خصوصا في ظل عدم تقبل المجتمع فكرة التعرفة غير
المدعومة مع اتساع دائرة الفقر والبطالة.

 -5ضغوط سياسية  :حيث ضعف التعاون والتنسيق العربي بشأن مياه االنيار واحواض المياه
الجوفيو المشتركو من اجل استكشاف وتطوير موارد جديدة وتنميتيا واالفتقار الى اتفاقات
تقاسم لممياه بين الدول المتشاطئة وبين الدول العربيو والبمدان المجاورة .
 -6معوقات اجتماعية :اذ يعد النمو السكاني المطرد عامال ىاما في زيادة الطمب عمى المياه في
جميع القطاعات والسيما الزراعة لتأمين الغذاء  ،فضال عن االستخدام المنزلي في اطار عدم

الرشادة والعقالنية واالخذ بالمضامين االقتصادية الستيالك المياه .
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 -7معوقات بيئية تكمن في تردي نوعية المياه فتموث المياه يشكل عائقاً رئيسياً ليس فقط لممياه

السطحية وانما ايضا بالنسبة لممياه الجوفية  ،فاالستخدام العشوائي لالسمدة الكيمياوية

والمخمفات الصناعية خصوصا من قبل الجانب التركي اصبح من اخطر مصادر تموث المياه
وما في ذلك من عوامل نقص المياه المتاحو لالستخدام البشري  ،فضال عن دوره في التاثير
عمى الصحة العامة في اطار ضعف الوعي المائي والبيئي وقصور اجيزة االعالم بخطورة
التموث وماتسببو من اثار واضرار صحيو واقتصادية في مواجية التموث.

 -8معوقات تشريعية وادارية حيث قدم التشريعات المائية  ،وعدم تكامميا وعدم وجود اليات
مناسبة النفاذىا خاصة بالنسبة لموضوع التموث  ،فضال عن ان ىناك ضعف في البناء
المؤسسي المناط بادارة الموارد المائيو فيناك تعدد في دوائر المياه وتداخل في االختصاصات
بين و ازرات مختمفة وضعف في مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ

الق اررات الالزمة (الدارة متكاممة وتنمية مستدامة) وفي وضع استراتيجيات ورؤى خاصة الدارة
المياه تتناسب مع حجم المشكمة .

ان ضغط النمو السكاني والسياسات الزراعية مثال من قمب المشكمة في تنمية الموارد المائيو

والمحافظو عمييا حيث تفوق معدالت الطمب عمى المياه معدالت تطوير الموارد المائيو في العراق
في ظل عدم وجود ادارة لمطمب عمى المياه كمدخل اساس لمتنمية المستدامة ،اذ ان العجز الغذائي
في تزايد وتفاقم بسبب محدودية المياه واالراضي الزراعية وتدىورىا  ،فضال عن سوء استخدام

المياه وعدم اتباع االسس االقتصادية بما يعكس عنصر الندرة التي تتسم بيا الموارد المائيو

وخاصة في المستقبل القريب ذلك ان العراق و يبدو يفتقر الى سياسات وخطط مائيو شاممة الدارة
الموارد المائيو  .والسياسات المائيو الحاليو ماتزال مجتزئو وغير متكاممة كما انيا تشدد عمى
تطوير قطاع اقتصادي معين دون أي اعتبار لمقطاعات االخرى  .وبذلك تم التوسع في الزراعة

لغرض تحقيق االمن الغذائي لمسكان دون النظر الى محدودية الموارد المائيو وتبعات السياسة
الزراعية عمى ىذه الموارد  .ومحاولة تطوير الموارد المائيو وتعظيم المتاح منيا دون ان يرافق
ذلك قوانين واجراءات لخفض استيالك المياه وادارتو وخطط السترجاع التكاليف  .ولقد فاقم من
ىذه المشاكل ضعف مؤسسات االدارة المائية وتعدد الجيات المسؤولة عن المياه وافتقار التنسيق
فيما بينيا وكذلك بيني ا وبين الجيات المسؤولة عن االراضي والزراعة واالسكان وضعف القدرات
البشرية والمالية .

دابطاى–ىاالدارةىالدتراتوجوظىللمواهىالطراقوظىى–ىمفكومكاى–ىاهدافكاىى.ى ى
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حتى وقت قريب ظل اىتمام العراق منصب عمى سياسات ادارة العرض من المياه وزيادة
مصادر المياه وتطويرىا لزياد ة كمية المياه المعروضة دون اىتمام كبير بادارة الطمب  .والحقيقة
ان مفيوم ادارة الطمب لم يبدأ في البروز كرديف اساسي في االدارة المتوازنة لموارد المياه اال في

اوائل التسعينات عندما تطرق البنك الدولي ليذا المفيوم في االستراتيجية الخاصة الدارة الموارد
المائيو التي تبناىا لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
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وتشمل ادارة الطمب عمى المياه التدابير المباشرة لمسيطرة عمى استخدام المياه من نظم وتقانة

باالضافة الى تدابير غير مباشرة تستيدف التاثير عمى التصرف الطوعي لمستخدمي المياه
وتتضمن ( الية السوق والحوافز المالية ،وتوعيـة الجميور ) ومن كل ىذه التدابير يبقى اليدف

من ادارة الطمب ىو الحفاظ عمى المياه من خالل زيادة كفاءة استعماليا عبر استخدام تقنيات
توفير المياه  ،ومن خالل الممارسات االدارية التي تشجع التصحيح السموكي لمممارسات الراىنة ،

مثل برامج التثقيف والتوعية .

اما عن ادوات ادارة الطمب عمى المياه فيمكن القول ان سياسات المياه قد انصبت حتى وقت

قريب عمى زيادة العرض واالمدادات والتي تطمبت توظيف استثمارات كبيرة ،اال ان السياسات
الحالية البد ان تشيد تحوال نحو ادارة الطمب لمواجية الوضع المائي الحرج الناتج عن عدد من
العوامل المتراكمة مثل  :أستنزاف الموارد المائية او نضوبيا  -تدىورىا النوعي واالستخدام غير

الكفوء ليا  -ازدياد التنافس عمييا باالضافة الى االفتقار الى تخطيط شمولي ليا  .والى جانب
ادارة العرض تمعب ادارة الطمب عمى المياه دو ار ىاما في تمبية اىــداف اسـاسية لالستعمال
المستدام لممـياه تتمثل بـ -:
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 الكفاءة االقتصادية باستخدام االدوات االقتصادية . المساواة االجتماعية االستدامة البيئية ويمكن بيان تمك االىداف وسبل تحقيقيا وكما يأتيأ-ىاالدواتىاالقتصادوظى ى
تشمل االدوات االقتصادية في قطاع المياه عددا من االجراءات العممية نذكر منيا -:
 استرداد تكمفة المياه تشجيع اسواق المياه . اعادة ىيكمة مؤسسات المياه . تشجيع القطاع الخاص ليمعب دو ار فاعال في مجال االستثمار في مشاريع محددة .33

بالنسبة الى استرداد تكمفة المياه ( التعريفو ) من الناحية النظرية  ،يعتبر االلتزام باسترداد تكمفة
انتاج المياه وايصــاليا لممستيمكين ( بتعريفة ) قريبة من تكمفة االنتاج اداة من ادوات ادارة الطمب
الرامية الى تقييد السموك االستيالكي وترشيد االستخدام  ،اذ ان استرداد التكمفة يمثل عنصر

اساسي في اية ستراتيجية الدارة الطمب عمى المياه  .ذلك ان ظاىرة تسعير المياه باقل من قيمتو
االقتصادية وتغطية الفارق عن طريق الدعم الحكومي دافع ميم لعدم الرشادة والعقالنية في
استخدامات المياه وخصوصا الصالحة لمشرب  .فممماء قيمة اقتصادية وينبغي التسميم بانو سمعة

اقتصادية واجتماعية طالما تتصف بالندرة وكونو اساس الحياة  .كما ينبغي ان تعكس التعريفو
ايرادا لتمويل المتطمبات المختمفة مثل -:
أ -توفير موارد مالية لصيانة وتشغيل مرافق نقل المياه وتوزيعيا .

ب -توفير حوافز لممحافظة عمى المياه واعتماد تكنولوجيات مقتصدة فـي استيالك المياه وتدنيو
تكاليف االنتاج باستعمال الطرق العممية الحديثة .
كما ينبغي ان يكون استرجاع التكاليف ىو اليدف االدنى عند تحديد تعرفة المياه لمختمف

االستخدامات ،مع السعي العتماد ىيكل تعريفو تدريجي وبسيط يكون شفافا وعادال يتناسب ودرجة
استيالك المياه .

ومن شأن التسعير المرن لممياه ان يكون بمثابة حافز لممزارعين عمى ترشيد وتقنين

استخدامو ،وكذلك عمى االستثمار في التكنولوجيات التي تستخدم المياه بكفاءة عالية مثل الري
بالتنقيط وبالرش واالستغناء عن اسموب الري الفيضي المولد الرتفاع مستويات المياه المموثة في

التربة ولميدر بسبب التبخر  .وىناك طرق عديدة لتحديد التعريفو المناسبو لممياه تممييا اعتبارات
التنمية المستدامة اقصاىا ان تغطي التعريفو ليس فقط كمفة التشغيل والصيانة وتوصيل المياه الى
المستخدم  ،بل يضاف ايضا كمفة استنفاذ الموارد والضرر البيئي الناجم عن ذلك مع االخذ
باالعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية لمستيمكي المياه ولكن والسباب اجتماعية يستحسن
استرداد الكمفة االخيرة عمى مراحل وبصورة تدريجية .
اما التخصيصية فتعد ايضا من االدوات االقتصادية الميمة في ادارة الطمب عمى المياه من
خالل تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في قطاع المياه ويعد ذلك وسيمة لنقل العبء

المستقبمي لتكاليف امداد المياه الى القطاع الخاص االمر الذي يتطمب وضــع سياسات وانظمة
قانونية وادارية واضحة لضبط ىذه العممية وحماية المستيمكين شرط ان يبقى دور االدارة العامة
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فاعال ومؤث ار  ،ذلك ان الناس شركاء في الماء حتى اليكون عامال لالحتكار ومصد ار الستغال ل
الثروة المائية والتحكم بيا تجاه المجتمع .
ب-ىاالدواتىالتذروطوظىوالترتوباتىالمؤددوظى .ى
تشمل االدوات التشريعية القوانين واالنظمة والموائح وغيرىا من النصوص القانونية المتعمقة
بادارة المياه في مختمف الجيات والقطاعات المستخدمة لممياه ،ويجب ان تتضمن التشريعات

المائيو ارشادات حول استخدام الموارد المائيو بما في ذلك اولويات استخداميا وتكمفتيا وصالحية

السمطات المسؤولة عن مراقبة االستخدام والحماية والتسعير وتحديد االستخدامات المفيده  .وكذلك
صالحيات اصدار رخص االستخدام واحكام حل المنازعات  .باالضافة الى ذلك ينبغي ان تتضمن
التشريعات المائيو اليات مناسبة لضمان عادل لالستخدامات االقتصادية والمستدامة لمموارد
المائيو المتاحو مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والحاجة الى التنمية الوطنية  .كما
البد من التركيز عمى الجوانب االدارية وتقوية اليات انفاذ ىذه التشريعات .والبد ايضاً من وضع

االليات الالزمة لتنسيق جيود مختمف الييئات العاممة في مجال المياه ،وكذلك تحديد مسؤوليات
ىذه الييئات بما يسيم في تطوير التنمية واالدارة المتكاممين لمموارد المائية  .كما يمزم االىتمام

برفع كفاءة االستخدام والسيطرة عمى التموث والحد من االستخدام الجائر لممياه .
ج-ىالتوروظىوالتثقوفى .ى
ان توعية مستخدمي المياه بضرورة استدامة الموارد المائيو يعد من االدوات اليامة جدا في
سياسات ادارة الطمب لتعزيز ثقافة االستخدام الرشيد لمموارد والمحافظو عمييا وادارتيا بصورة
صحيحة وتجري التوعية من خالل

 تنظيم الحمالت والبرامج االرشادية من خالل وسائل االعالم او بتنظيم ورش العمل عمى
المستوى الوطني
 عقد البرامج التثقيفية لقضايا المياه في كافة القطاعات المستيمكة بما في ذلك قطاع الري
لمتنمية

 ضرورة المحافظة عمى البيئة وحمايتيا مع التاكيد عمى انيا ليست موارد مجانية كما ىو
متعارف عميو الى االن في العراق .

 التوعية بصدد حق االنسان في الحصول عمى المياه اآلمنة وبكميات كافية مشروع شريطة ان
اليتناقض ذلك مع اىمية تحقيق االستخدام الكفوء .
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 ان تنمية وبناء القدرات البشرية يشكل حج ار اساسيا في عممية التنمية المستدامة اذ تواجو
مؤسسات تأى يل وتدريب الكوادر البشرية في مجال المياه في المنطقة العربية معوقات تعترض
سبل نيوضيا  .وليذا فان ىناك حاجة ماسة لتطوير التعميم الجامعي في مجال المياه وتدريب

الفنيين وتحسين كفاءات وميارات مختمف الكوادر العاممة في قطاع المياه .

اما عمى صعيد المنظومة البشرية  /االدارية فان التكامل ييدف الى ان يؤخذ في االعتبار
دور المياه في مختمف القطاعات التي تستيدفيا التنمية بحكم تعدد استخدامات المياه  ،في

االستخدام المنزلي والزراعة والصناعة والتنمية الحضرية وتوليد الطاقة والنقل والترويح وغيرىا

وىذا يعني ضرورة ان يكون ىناك تكامل قطاعي لتنسيق السياسة المائيو مع السياسات التنموية
عمى مستوى االقتصاد الكمي .
كما تشمل االدارة المتكاممة لمموارد المائيو ان يتم دعم خطط االستغالل الرشيد لممياه وتطوير

مصادره السطحية والجوفية وتقميص حاالت اليدر الى ادنى حد ممكن من خالل تبني مختمف
الس ياسات والتدابير مثل اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لمري وتصنيف المياه حسب
نوعيتيا وتخصيص كل نوعية لالستخدام المناسب ووضع آليات مناسبة لتحسين انفاذ القوانين

وتعزيز المركزية المؤسسات واعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

عمى ان الجدير بالذكر لالدارة المتكاممة عناصرىا التنفيذية ايضا والتي من اىميا -:
استعادة التكمفة  -بناء القدرات الفنية واالقتصادية -تعزيز الالمركزية  -اشراك اصحاب

المصمحة في القرار ،تييئة الظروف لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في االستثمار في

القطاع -ادارة الطمب بحيث تعكس الرشادة والعقالنية وتقنين استخدام المياه فضالُ ًً عن ادارة

العرض والتي تشمل الشروع في استكمال وتطوير مشاريع بناء السدود والخزانات لمحفاظ عمى

الثروة المائية باتجاه تعزيز االمن المائي لمعراق .
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ملخصىالدرادظ ى
لم يعد خافيا عمى ان ىناك قضايا ماتزال معمقة بسبب عدم تطبيق الجانب التركي وااليراني

لممباديء االساسية في اقتسام المياه المشتركة واتفاقيات القواعد الدولية المتعمقة بالبمدان
المتشاطئة  ،سيما بعد قيام تركيا بانشاء عددا كبي ار من السدود وشبكات الري عمى نيري دجمة
والفرات وحبس ايران لممياه في الوسط والجنوب وعدم م ارعاة حقوق العراق وما في ذلك من
تاثيرعمى حصة المياه والتنمية تصريفيا وتموث نوعية المياه  .فنيري دجمة والفرات يكتسبان
معظم دفقيما من الينابيع والجداول في تركيا بشكل خاص  .فالفرات يحصل عمى حوالي  %88من
حجمو االجمالي من تركيا في حين يحصل نير دجمة عمى حوالي  .%55ومنذ مدة ليست
بالقصيرة والسياسات المائيو لتركيا في حوض دجمة  -الفرات ماضية قدما في بناء السدود
ومشاريع الري في جنوب شرق تركيا وتوسيع المساحة الخاضعو لمري عمى طول الفرات وتمثمت
بعشرة اضعاف ماكانت عميو مما يسبب نقصا مستم ار في جريان النيرين وتيديدا خطير لالمن

المائي والغذائي في العراق .

كما وتتضح ابعاد المشكمة في العراق وما يعانيو قطاع المياه من تحديات تقف حائال دون
تطويره والتي تنعكس عمى استخدامات وتطور القطاعات االخرى وبخاصة الزراعة من خالل

اشكالية االمن الغذائي وبخاصة في محاصيل الحبوب الستراتيجية  ،فضال عن حاجة الصناعة ،

حيث اليدر وسوء االستخدام وفقدان وضياع كميات كبيرة من المياه في اطار عدم تطبيق
المتضمنات االقتصادية الستخدامات المياه وما ينبغي عممو لتجاوز تمك المشاكل والتصدي
لسياسة واىداف تركيا المائيو من خالل ادارة متكاممة لممياه العراقية والتي تعكس دعم خطط

االستغالل الرشيد لممياه وتطوير مصادرىا السطحية والجوفية .
كما ان ضغط النمو السكاني والسياسات الزراعية يمثل قمب المشكمة في تنمية الموارد المائيو

والمحافظو عمييا حيث تفوق معدالت الطمب عمى المياه معدالت تطوير الموارد المائيو في العراق
في ظل عدم وجود ادارة لمطمب عمى المياه كمدخل اساس لمتنمية المستدامة اذ ان العجز الغذائي
في تزايد وتفاقم بسبب محدودية المياه واالراضي الزراعية وتدىورىا  ،فضال عن سوء استخدام

المياه وعدم اتباع االسس االقتصادية بما يعكس عنصر الندرة التي تتسم بيا الموارد المائيو

وخاصة في المستق بل القريب ذلك ان العراق يبدو انو يفتقر الى سياسات وخطط مائيو شاممة
الدارة الموارد المائيو  .والسياسات المائيو الحاليو ماتزال مجتزئو وغير متكاممة كما انيا تشدد
عمى تطوير قطاع اقتصادي معين من دون أي اعتبار لمقطاعات االخرى  .وبذلك تم التوسع في
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الزراعة لغرض تحقيق االمن الغذائي لمسكان دون النظر الى محدودية الموارد المائيو وتبعات
السياسة الزراعية عمى ىذه الموارد  .ومحاولة تطوير الموارد المائيو وتعظيم المتاح منيا دون ان
يرافقيا قوانين واجراءات لخفض استيالك المياه وادارتو وخطط السترجاع التكاليف  .ولقد فاقم من

ىذه المشاكل ضعف مؤسسات االدارة المائية وتعدد الجيات المسؤولة عن المياه وافتقار التنسيق
فيما بينيا وكذلك بينيا وبين الجيات المسؤولة عن االراضي والزراعة واالسكان وضعف القدرات
البشرية والمالية .

ان المشاكل القائمة تستدعي اعادة النظر واالىتمام الجدي في اطار ادارة متكاممة لمموارد

المائيو في العراق والمقصود بالتكامل في تخطيط وادارة الموارد المائيو ىو(ادارة ىذه الموارد من
منظور شامل وليس من منظور قطاعي ضيق) بحيث تتم عممية تنمية وادارة المياه واالراضي مع
غيرىما من الموارد الطبيعية ذات العالقة بشكل منسق من اجل تعظيم الرفاىية  .والتكامل ىنا يتم
عمى صعيدين  ،تكامل المنظومة الطبيعية وتكامل المنظومة البشرية  :فعمى صعيد المنظومة

الطبيعية ىناك مثال التكامل بين االراضي والمياه وبين المياه العذبة السطحية والجوفية كما ونوعا
وبين ادارة المياه العذبة وادارة المناطق الساحمية وبين المياه والمياه العادمة وبحيث يكون
الحوض المائي ىو الوحدة الجغرافية التي يتم التخطيط واالدارة المتكاممين عمى اساسيا .

وعمى اساس ذلك تتضح اىمية ادارة الطمب عمى المياه لتحقيق االىداف الحالية والمستقبمية
واتباع سياسات وخطط متكاممة الدارة الموارد المائية المتعددة الجوانب واستخدام ادوات ادارة

الطمب بما يعكس المتضمنات االقتصادية لممياه كسمعة اقتصادية نادرة اليمكـن زيادة المعروض
منيا بسيولة  ،فضال عن اتخاذ جممة تشريعات مائية ىدفيا االساس الحد من االستخدام غير

العقالني لممياه بمستوى ادراكنا لمتحديات وخطر المخططات العدائية لمعراق لتحقيق االمن المائي

والغذائي ومكافحة التصحر والحد من الفقر .
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