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املقدمة:

املياه  برملان جديد وتشكيل حكومة جديدة، تربز فرص ملعالجة بعض قضايا  انتخاب  مع 
الحالية  للتحديات  تتصدى  التي  بالجهود  اإلجراءات  هذه  ربط  وميكن  العراق.  يف  إلحاحاً  األكرث 
مدى  عىل  املجال  هذا  يف  كبري  بشكل  واليتها  املنتهية  الحكومة  انخرطت  حيث  باملناخ.  املتعلقة 
األعوام املاضية، ومع التوقيع والتصديق عىل اتفاقية باريس، وإعادة تأسيس وزارة البيئة، وصياغة 
الورقة الخرضاء حول معالجة املشاكل البيئية واملناخية. ولتكملة هذه الجهود، يقرتح موجز السياسة 
هذا ثالث أولويات للحكومة الجديدة لتحسني وضع املياه يف العراق ومنع أو تخفيف األزمات ذات 

الصلة.

فالوضع املايئ يف العراق ينذر بالخطر. ففي عام 2021، حيث شهدت البالد موسمها الثاين 
من الجفاف يف غضون 40 عاماً بسبب االنخفاض القيايس لهطول األمطار )وكالة التعاون التقني 
والتنمية ”ACTED« وآخرون، 2021(. وعىل مدى السنوات األربعني املاضية، فإنَّ املياه املتدفقة 
من نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران ما يصل إىل 98٪ من املياه السطحية للعراق، انخفضت 
أن  املتوقع  2(. ومن  لوسو 2018، ص  فون   ،6 )عزام هواش وآخرون 2018، ص  بنسبة ٪30-40 
ينخفض   إجاميل إمدادات املياه يف العراق بنسبة تصل إىل 60٪ بحلول عام 2025 مقارنة بالعام 
2015 )األنصاري 2013(. فالضغوط التي ُتارس عىل موارد املياه يف البالد تشمل بناء السدود من 
قبل الدول املجاورة، واالستخدام املكثف للمياه يف الزراعة العراقية واالستهالك املحيل غري املستدام 
الناتجة عن تغرّي  البنى التحتية للمياه والتأثريات  للمياه، وتأثري الرصاعات العنيفة والحروب عىل 
املناخ، وأمور أخرى )عزام هواش وآخرون (2018. وعىل الرغم من التدهور السـريع ملوارد العراق 
للهدر.  معرضة  أو  فعال  غري  بشكل  ُمستخدمة  تزال  ال  فاملياه  املاضية،  األعوام  مدى  عىل  املائية 

فالتنافس املتزايد عىل املوارد املائية يساهم يف نشوب التوترات والرصاعات.

مفاوضات املياه العابرة للحدود مع تركيا وإيران

إنَّ االعتامد الشديد عىل نهري دجلة والفرات يحدد سياسات املياه يف العراق ألنها توفر أكرث 
من 90٪ من إمدادات املياه العذبة يف البالد )األنصاري، 2013؛ جواد، 2021(. حيث أنَّ منبع كال 
النهرين وروافدهام توجد خارج البالد يف كل من تركيا وإيران، وهذان النهران ميثالن الجزء األكرب 
من موارد املياه يف العراق )انظر الجدول 1 والشكل 1(. يف حني أن معظم املياه تنبع من تركيا، بينام 
إيران تضم الروافد املهمة لنهر دجلة وشط العرب، حيث يلتقي كال النهرين يف القرنة، وتحديداً 
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.)2013 BGRالزاب الصغري ودياىل والكرخة )اسكوا-األمم املتحدة و

فمنذ الثامنينات من القرن املايض، انخفض تدفق املياه إىل العراق من دول املنبع بنسبة 
30 إىل40 ٪ ومن املتوقع أن ينخفض إجاميل إمدادات املياه بنسبة تصل إىل 60٪ بحلول عام 2025 
مقارنة بالعام 2015 )عزام هواش وآخرون 2018، ص 6، فون لوسو 2018، ص 2(. حيث تقرأ بعض 
السيناريوهات أنَّ شط العرب سيجف قبل وصوله إىل الخليج العريب بحلول عام 2040 )األنصاري 
وخيمة  عواقب  له  العراق  يف  الرئيسة  العذبة  املياه  مصادر  املستمر يف  االنخفاض  وهذا   .)2013
الكهرومائية  الطاقة  وإنتاج  والري  لألرس  الصحي  الرصف  واحتياجات  العذبة  املياه  إمدادات  عىل 
واستدامة الُنظم البيئيّة. كام أوضح النقص الحاد يف جنوب العراق يف عامي 2018 و2019 إىل أهمية 
األنهار العابرة للحدود لألمن املايئ يف العراق وكيف يساهم انهيار اإلمدادات يف نشوب احتجاجات 
واسعة النطاق ضد دول املنبع املجاورة. وهذا من شأنه أن يضيف إىل التوترات القامئة بالفعل بني  

الدول املشاطئة لألنهار داخل قطاع املياه بل وخارجه أيضاً.

دجلة )مشرتك( الفرات )مشرتك( املساهمة يف تدفق املياه

40% 90% تركيا

غري محدد 10% سوريا

9% غري محدد ايران

51% 0% العراق

الجدول 1. نسب املساهمة يف تدفق املياه يف نهري دجلة والفرات

املياه والصـراعات حول توزيع واستخدام مياه نهري دجلة والفرات  فقد ظهرت تحديات 
ألول مرة يف السبعينيات من القرن املايض، عندما بدأت كل من تركيا وسوريا وإيران والعراق يف 
تطوير مشاريع كبرية للبنية التحتية للمياه بشكل أحادي )فان لوسو 2018(. حيث كان مرشوع 
مع  املاضية،  عاماً  األربعني  مدار  قلق خاص عىل  تركيا )GAP( مصدر  األناضول يف  جنوب رشق 
22 سداً و19 محطة للطاقة الكهرومائية ومخططات لري 1،7 مليون هكتار من األرايض وشبكات 

تصـريف واسعة النطاق. مام يجعله أحد أكرب مشاريع البنية التحتية يف العامل. 

وعىل وجه الخصوص يف التسعينيات من القرن املايض وبدايات القرن الحايل، قامت إيران 
ببناء عدد كبري من السدود عىل روافد نهر دجلة وال تزال تقوم بذلك حتى اليوم. وتهدف هذه 
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السدود بشكل أسايس إىل تخزين املياه، ويف الكثري من الحاالت إىل تحويل املياه من غرب البالد 
إىل األجزاء الوسطى، التي كانت تعاين من أزمة مياه حادة يف السنوات املاضية. ففي خالل أشهر 
الصيف، يتسبب نقص تدفق املياه من إيران إىل خلق مشاكل لكردستان العراق وجنوب العراق 

)كينوش 2021؛ ساال وفون الفريت 2021(.

الشكل 1. التبخر الناتج يف حوض دجلة والفرات عام 2021.

ساهم كل من مشـروع جنوب رشق األناضول يف تركيا )GAP( والسدود اإليرانية إىل انخفاض 
بالتحكم يف تدفق  املياه اإلجاملية للعراق والسامح بشكل أسايس لرتكيا وإيران  كبري يف إمدادات 
املياه إىل العراق )العلويش 2021(، فإنَّ آليات التعاون ال سيام عىل شكل معاهدات أو مؤسسات، 
أنقرة وطهران يف  تزال مفقودة. وترتدد كل من  الصلة ما  للتحديات ذات  أن تتصدى  التي ميكن 
املشرتكة  املوارد  واستغالل  املياه  توزيع  حول  الحوض  نطاق  عىل  ملزمة  اتفاقات  بشأن  التفاوض 

)كليمس، 2020(.

وتوجد حالياً اتفاقيتان ثنائيتان مؤقتتان لتخصيص املياه فيام يتعلق بنهر الفرات: بروتوكول 
عام 1987 بني تركيا وسوريا الذي يضمن لدمشق تدفقاً سنوياً للمياه يبلغ 500 مرت مكعب / الثانية 
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عىل الحدود )كريرش وتريوش 2012، ص 348(؛1 واملحرض املشرتك بشأن التقسيم املؤقت ملياه الفرات 
لعام 1989 بني سوريا والعراق والذي مبوجبه تستخدم سوريا 42٪ من تدفق مياه الفرات من تركيا، 
وتطلق 58٪ من هذه املياه إىل العراق)كيباروجلو2015؛ كريرش وتريوش 2012 ص 348(2. ومع ذلك، 
ففي العامني املاضيني مل تتلق سوريا املقدار املتفق عليه يف الربوتوكول مراراً )العربية، 2020(. وهذا 
أيضاً يجعل الرتتيب األخري بني سوريا والعراق غرَي ُمْجٍد نظراً ألن كمية املياه املتدفقة من سوريا إىل 
العراق تعتمد يف نهاية املطاف عىل تدفق املياه من تركيا إىل سوريا. كام ميكن لزيادة استهالك املياه 

السورية يف املستقبل أن تؤدي إىل خفض حصة العراق الفعلية من املياه.

إنَّ االتفاقات الثنائية املؤقتة يف الغالب وغري امللزمة يف الغالب، واملامرسات التاريخية وغري 
املكتوبة وإنشاء اللجنة الفنية املشرتكة )JTC( ملنصة التبادل، يجعل األمر ال يخلو تاماً من الهياكل 
التعاونية. فقد تم استخدام اللجنة الفنية املشرتكة يف الغالب يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن 
التحتية وما إىل ذلك، ولكن بطريقة  البنية  املياه ومشاريع  املعلومات حول تدفق  لتبادل  املايض 
مخصصة بدالً من اتباع نهج منّسق ومتكامل إلدارة األحواض. إنَّ الحاجة الحيوية إلدارة املياه عىل 
مستوى الحوض والتخطيط املنسق تتطلب إبرام معاهدة دامئة وملزمة قانوناً وشاملة بني جميع 
أو بعض الدول املشاطئة )فون لوسو 2018(. وقد استمر هذا النمط عىل مدار العقد املايض، حيث 
استندت سياسات املياه بني دول الحوض بشكل أسايس إىل اجتامعات مخصصة تركت بغداد تعتمد 
عىل االمتيازات التي قدمتها أنقرة أو طهران، مثل مطالبة تركيا لتأجيل ملء الخزان خلف سد إليسو 

يف عامي 2018 و2019 )كارادينيز وأبو العينني 2018؛ رويرتز 2019(.

وبعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم الثنائية منذ عام 2009، صادقت تركيا عىل مذكرة 
العراق  باإلفراج عن »حصة عادلة« من مياه دجلة والفرات إىل  أنقرة  تلزم  تفاهم يف عام 2021 
)وكالة األنباء العراقية 2021أ، 2021ب؛ ميدل إيست مونيتور 2021(. فال مذكرة التفاهم هذه وال 
أي أداة سياسية للحوض تتضمن أي صك قانوين أو إشارة إىل املبادئ الرئيسة لقانون املياه الدويل، 
وبالتحديد ملبدأ االستخدام العادل واملعقول للمياه ومبدأ عدم إلحاق رضر كبري ألطراف الحوض. ويف 
حني أن العراق وسوريا طرفان يف اتفاقية األمم املتحدة للمجاري املائية، فقد رفضت تركيا االتفاقية 
تاماً بالتصويت ضدها يف عام 1997 يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، وهي واحدة من ثالث دول 
فقط قامت بذلك. فمذكرة التفاهم هذه تخلق إطاراً بعيداً عن املعايري املعرتف بها واملقبولة دولياً 

1 . الفقرة 6 من الربوتوكول بشأن املسائل املتعلقة بالتعاون االقتصادي.

2 . محرض مشرتك من الفقرة 1 بشأن التقسيم املؤقت لجمهورية مرص العربية، مياه نهر الفرات )العراق - سوريا( )وقعت يف 17 

نيسان / أبريل 1989(.
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)داود 2019(. وبدالً من ذلك، فإنها تسلط الضوء عىل التعاون يف »املشاريع املشرتكة«، وخاصة بناء 
ثالثة سدود عىل الحدود الرتكية العراقية، فضالً عن منح القطاع الخاص الرتيك دوراً أكرث أهمية يف 

تحديث قطاع املياه العراقي.

وإيران التي عانت من أزمة مياه حادة يف السنوات املاضية )شامير وآخرون 2021(، مل تظهر 
أيضاً اهتامماً بالدخول يف مفاوضات بأي شكل من األشكال من أجل تعاون مؤّسيس أكرث مع العراق 
حول املياه املشرتكة. فقد أثّر الوضع املايئ املزري يف إيران بشدة يف سبل عيش الناس واالقتصاد، مام 
دفع الناس إىل اللجوء إىل العنف ضد املستخدمني اآلخرين وكذلك أّدى إىل اندالع االحتجاجات ضد 
الحكومة. فَلم يرتك هذا مجاالً لتقاسم املياه مع جارهم ملجرى النهر. وبدالً من ذلك، تنتهج إيران 
اسرتاتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية لديها تهدف إىل تحويل املياه نحو وسط البالد. ورّداً عىل 
ذلك، فقد رأى العراق أن يحيل إيران إىل محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك قانون املياه الدويل 

)بحر 2021(. ومن املؤكد أنَّ مثل هذه الخطوة ستؤدي إىل زيادة توتر العالقات بني البلدين.

وعىل الرغم من الجهود الدولية لتعزيز وإنشاء إطار عمل دائم عىل مستوى الحوض إلدارة 
املياه، فقد رفضت كل من تركيا وإيران مراراً مثل هذا النهج املؤسيس. ونظراً لكونهام يف وضع املنبع 
املريح نسبياً، ومواجهة تحديات املياه املحلية املامثلة والتخطيط لتوسيع استخدام املياه املنزيل، 
فإنَّ الحوافز لضامن كميات أو حصص ملزمة من املياه إىل مصب العراق تبدو منخفضة. فليس لدى 
بغداد مجال كبري للمناورة حول دفع املفاوضات حول املياه لتحقيق نتائج جوهرية فيام يتعلق 
مبثل هذه االتفاقية )فون لوسو 2018(. ومن غري املرجح أن يحدث تقّدم كبري يف السنوات القادمة 
بالنظر إىل املشهد السيايس األوسع والتطورات املناخية والهيدروجيولوجية اإلقليمية. بشكل عام، 
قد تكون الرتتيبات الثنائية أكرث احتامالً بقليل، عىل الرغم من أنها ليست الخيار املفضل من منظور 
إدارة املياه عىل مستوى الحوض، إاّل أن أي تحرك نحو التعاون املؤسيس سيكون مفيداً للوضع املايئ 

يف العراق والحوض ككل.

مفتوحة  وإيران  تركيا  من  كل  مع  املياه  بخصوص  الدبلوماسية  القنوات  إبقاء  املهم  ومن 
العملية  تُعدُّ  باملياه. حيث  املتعلقة  التحديات  ملواصلة تبادل الحوار واملفاوضات والتعاون بشأن 
التي بدأت يف مؤتر بغداد للمياه يف عام 2021 )والتي استمرت بعقد مؤتر آخر يف عام 2022( 
االتفاقات  املنافع يف صميم  تقاسم  أن تظل واقعيّة. سيظل  التوقّعات يجب  خطوة مهمة، ولكن 
املحتملة، بهدف االنتقال إىل ما هو أبعد من التقاسم املطلق لكميات املياه والتي من املرجح أن 
تقلَّص أو تصبح أكرث قابلية للتغيري يف املستقبل وبالتايل تعزز اعتبارات التوازن لكل طرف. وبدالً من 
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ذلك، فإنَّ تقاسم الفوائد التي توفرها املوارد املائية لجميع الدول املشاطئة بطريقة أكرث إنصافاً يُعدُّ 
نهجاً أكرث قابلية للتطبيق، ورمبا يشمل قطاعات أخرى غري املياه.

وقد يكون التكيف التعاوين مع تغري املناخ أيضاً وسيلة للتعاون تتجاوز توزيع املوارد وحصص 
املياه. فعىل سبيل املثال ميكن للمشاريع املشرتكة متعددة األغراض أن تساهم يف إدارة موارد املياه 
املتبقيّة بطريقة أكرث كفاءة. حيث ميكن للرتكيز عىل االستجابة للكوارث أو الطوارئ عىل مستوى 
الحوض - مبا يف ذلك تركيا وإيران - أن يوفّر نقطة دخول إىل شكل من أشكال التعاون يكون جوهرياً 
وملموساً، برصف النظر عن مذكرات التفاهم )والتي عادًة ما تكون ثنائية( أو إعالن النوايا )وزارة 
الحرارة  وموجات  الجفاف  مثل  الطبيعية  فالكوارث   .)2011 تركيا،  لجمهورية  الخارجية  الشؤون 
والعواصف الرتابية والفيضانات املفاجئة وغريها قد حدثت يف املنطقة بأكملها بشكل متكرر. ونظراً 
ألن مثل هذه الكوارث من املرجح أن تتكثف وتحدث يف كثري من األحيان نتيجة لتغري املناخ )آدامو 
وآخرون 2018(، ميكنها أن توفّر حافزاً للتعاون يف املجاالت املتعلقة باملياه، والتي قد تكون أسهل 

وأكرث واقعية لتحقيقها من االتفاقات الشاملة لتقاسم املياه.

تلوث املياه

العراق  التي يواجهها  الرئيسة  التحديات  املياه أحد  الحاصل يف جودة  التدهور  لقد أصبح 
ال سيام يف الجنوب. والتي تُعدُّ قضية تلوح يف األفق منذ عقود، حيث تتزايد حوادث تلوث املياه 
سبيل  فعىل  البيئيّة.  والُنظُم  العيش  وسبل  العامة  الصحة  يف  يؤثر  مام  متكرر،  بشكل  العراق  يف 
املثال، ما حدث خالل أزمة املياه يف البرصة عام 2018، حيث تم نقل أكرث من 120.000 شخص إىل 
املستشفيات بسبب أمراض تنقلها املياه امللوثة، مثل تلك الحوادث املامثلة التي وقعت يف عامي 
2009 و2015 )املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان، 2019(. كام أنَّ عدم كفاية جودة املياه ألغراض 
العراق، 2013( وفرتات  املتحدة يف  األمم  اإلنسان، 2019؛ منظمة  الدولية لحقوق  )املنظمة  الري 
النفوق الجامعي لألسامك )عرب نيوز، 2020( وأمراض الحيوانات كان لها تأثرٌي كبرٌي عىل املنطقة، 
ال سيام يف األهوار واملجتمعات الزراعية املحيطة بها. فقد ساهمت التأثريات الناتجة عن قلة جودة 
املياه هذه يف الهجرة الحرضية )املنظمة الدولية للهجرة ودلتا ريس، 2020؛ منظمة األمم املتحدة 
تشكل  والتي   )2019 اإلنسان،  لحقوق  الدولية  )املنظمة  العامة  واملظاهرات   )2013 العراق،  يف 
الديناميكيات السياسية واألمنية يف املنطقة. وتوجد هناك عوامل متعددة تؤدي إىل تدهور جودة 
املياه، مبا يف ذلك انخفاض مستويات املياه يف نهري دجلة والفرات، لذا ميكن معالجة تلوث املياه 

عىل املستوى الوطني.
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وهناك العديد من األسباب التي تؤدي إىل تخريب جودة املياه، مبا يف ذلك ترصيف املياه 
العادمة، وسوء إدارة النفايات، والجريان السطحي الزراعي، وارتفاع امللوحة نتيجة نقص كمية املياه 
وتخزينها وتدفق العائد منها )املنظمة الدولية للهجرة ودلتا ريس، 2020(. كام أنَّ املركبات املختلفة 
املمرضة والسامة جزئياً، تخلق مزيجاً خطرياً جداً من امللوثات املختلفة والتي تحقق تركيزات أعىل 
بسبب انخفاض هطول األمطار وترصيف املياه إىل األنهار. كام تُعدُّ مياه الرصف الصحي املنزلية 
وتشري   .)2016 )اليارسي،  للتلّوث  شيوعاً  املصادر  أكرث  من  كاٍف  غري  بشكل  املعالجة  والصناعية 
التقديرات إىل أنَّ ما يقرب من ثلثي املياه العادمة الصناعية واملنزلية يتم ترصيفها دون معالجة 
)جابر العطا، بدون تاريخ(. لذلك، فإنَّ نسبة كبرية من مياه الرصف الصحي التي تبلغ حوايل خمسة 
ماليني مرت مكعب، والتي تعادل حجم 2000 حوض سباحة أوملبي، غري املعالجة يتم ترصيفها يف 

األنهار العراقية يومياً.

وتنترش مياه الرصف الصحي غري املعالجة بشكٍل كاٍف يف جميع مناطق العراق. ففي املناطق 
الريفية والتي غالباً ما يكون السكان فيها غري مرتبطني بشبكات الرصف الصحي، وبالتايل يقومون 
بترصيف املياه العادمة مبارشة يف مجاري املياه أو أنظمة املجارير )فاناك ووتر 2016(. فمنذ عام 
معالجة  إىل  الوصول  إمكانية  لديهم  البرصة  مدينة  خارج  السكان  من  فقط   ٪2 بأنَّ  ر  قُدِّ  ،2013
مياه الرصف الصحي )دنيا فرونتري لالستشارات 2016(. وعىل الرغم من أنَّ جزءاً كبرياً من السكان 
يرتبطون بأنظمة الرصف الصحي يف املناطق الحرضية، إاّل أنَّ معدالت املعالجة ال تزال متخلّفة نتيجة 
الفجوات التشغيلية والنمو السكاين الرسيع الذي يفوق قدرة املعالجة )دنيا فرونتري لالستشارات 
2016(. إنَّ أمانة بغداد عىل سبيل املثال تعالج 53٪ فقط من حوايل 1.4 مليون مرت مكعب من مياه 
الرصف املنزلية التي يتم التخلص منها يومياً )جابر العطا، بدون تاريخ(. ومعدالت املعالجة تَِقلُّ يف 
األحياء الفقرية والتي غالباً ما تفتقر إىل أنظمة كافية للتخلص من مياه الرصف الصحي وتتطلب من 
السكان تحسني أنظمة الرصف الصحي الخاصة بهم والتي عادة ما تنتهي يف القنوات املائية واألنهار. 
ومع االنتشار الرسيع لألحياء الفقرية فيها منذ عام 2003، يوجد حالياً حوايل 4000 حي فقري )سكاي 
الذين ليس  العراق تضم أكرث من ثالثة ماليني من السكان  العربية، 2021( يف جميع أنحاء  نيوز 
لديهم إمكانية الوصول املناسب إىل البنية التحتية للمياه والطاقة وأنظمة التخلص من مياه الرصف 
الصحي. وتستضيف بغداد الحصة األكرب من هذه األحياء الفقرية تليها البرصة، مام يؤدي إىل زيادة 

ملوثات مياه الرصف يف هذه املناطق.
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يف الوقت نفسه، تُشكِّل مياُه الرصف الصناعي غري املعالجة واملعالجة بشكٍل يسء مخاطَر 
البناء واإلسكان وتوليد  يًة عىل جودة مياه األنهار والقنوات املائية. فالقطاعات املختلفة مثل  ِجدِّ
الكهرباء والصحة والنفط والصناعات التحويلية كلها تتحّمل مسؤوليّة تلويث املوارد املائية. حيث 
واملعادن  املشّعة  املواد  ذلك  يف  مبا  الكيميائية  املواد  من  مجموعة  إدخال  القطاعات  لهذه  ميكن 
الثقيلة والسموم املختلفة )املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان، 2019؛ كامل، 2019(. وتُعدُّ هذه املواد 
الكيميائية خِطرة عىل الصحة العامة وغالباً ما تتطلّب معالجة متخصصة للمياه. كام يساهم القطاع 
الزراعي يف تلّوث املياه حيث يتمُّ َجرُف األسمدة واملبيدات إىل األنهار الرئيسة. وتختلف كمية املياه 
العادمة ومدى املعالجة حسب نوع القطاع. فعىل سبيل املثال، ال يعالج قطاع البناء واإلسكان سوى 
18٪ تقريباً من مجموع 4،5 مليون مرت مكعب من مياه الرصف الصحي يومياً )جابر العطا، بدون 
ألف مرت مكعب  الصحي من مجموع 80  مياه الرصف  يتم معالجة 31٪ فقط من  بينام  تاريخ( 
ينتجها القطاع الصحي يومياً )جابر العطا، بدون تاريخ(، باإلضافة إىل االنسكاب الصناعية، فإن كل 

هذه الترصيفات الضارة لها تداعيات مبارشة عىل جودة املياه.

وعىل خلفية هذه الترصيفات، فقد تم وضع قوانني لحظر التلوث والتخلص غري املرشوع من 
النفايات ومياه الرصف الصحي يف العراق. وبناًء عىل الترشيعات السابقة، أصدرت الحكومة القانون 
رقم 27 بشأن حامية وتحسني البيئة يف عام 2009، والذي كان يُنظر إليه عىل أنه خطوة واعدة 
نحو تحسني الصحة العامة وحامية املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والرتاث الطبيعي )الحكومة 
العراقية، بدون تاريخ(. ويُنصُّ القانون عىل اإللزام بدفع غرامات ترتاوح ما بني 680 و6850 دوالراً 
أمريكياً، والسجن ملدة ثالثة أشهر كحد أقىص، إذا مل تستجب املنشأة امللوِّثة لإلنذار األويل يف غضون 
عرشة أيام أو ثالثني يوماً كحد أقىص )مجلس الرئاسة، بدون تاريخ(. ومع ذلك، فإنَّ هذه العقوبات 

بالكاد تنع امللوِّثني من إفساد وتلويث املياه أو البيئة.

ويُعدُّ عدم االمتثال الذي لوحظ عىل نطاق واسع انتهاكاً ملجموعة القوانني، مام يدل عىل 
الحاجة إىل دعم التنفيذ التنظيمي لها. فبينام يتم تحديد الصناعات امللوِّثة يف بعض الحاالت من 
قبل السلطات، فإنَّ تطبيق القانون عىل الصعيَدين املحيل والوطني غالباً ما يكون ضعيفاً، حيث 
تيل السلطات إىل غض الطرف عن هذا التحّدي. وتساهم عوامل مختلفة يف فجوة اإلنفاذ هذه، 
مثل محدودية املوظفني وكذا محدودية قدراتهم، والتمويل غري الكايف )دنيا فرونتري لالستشارات 
2016( وعدم كفاية اختبار جودة املياه )منظمة حقوق اإلنسان 2019(. وملعالجة فجوات اإلنفاذ، 
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والتي هي بحاجة إىل املزيد من التنسيق وكذا بحاجة اىل أُطُر اإلنفاذ اإلداري بني اإلدارات البيئية 
ميكن  كام  واملحيل.  الوطني  املستِوينَي  عىل  وكذلك   ،)2014 والبحرية،  األرضية  البيئة  )مستشارو 
ست يف عام 2015، أْن تلعب دوراً أكرب  للسلطات البيئية املحلية مبا يف ذلك الرشطة البيئية التي أُسِّ

يف تطبيق لوائح قانون حامية البيئة وتحسينها.

وتُعدُّ سعة املعالجة غري الكافية مشكلة أساسية لترصيف مياه الرصف الصحي غري املعالجة 
والتي ترتبط غالباً مبيزانيات محدودة للبناء والتشغيل ومصادر كهربائية غري مستقرة وسوء التخطيط 
ومحدودية قدرة املوظفني )دنيا فرونتري لالستشارات 2016(. وعىل مستوى الدولة توجد هناك 314 
محطة )عنابة 2018( تفتقر إىل وحدات معالجة تعمل بكامل طاقتها، وبالتايل يتم معالجة مياه 
الرصف الصحي جزئياً. لذا فإنَّ تحسني عمليات معالجة املحطات القامئة )املنظمة الدولية للهجرة 
ودلتاريس، 2020( والصيانة الوقائية )اليارسي، 2016( سيعمل عىل تحسني أنظمة الرصف الصحي. 
ومع ذلك، فإنَّ تدفقات املياه العادمة بانتظام تتجاوز قدرات املحطات القامئة، مام يتطلب مزيداً 
الجنوب  يف  املثال،  سبيل  عىل  التكلفة.  باهظة  تكون  أْن  ميكن  جديدة  أنظمة  وبناء  التوسع  من 
حيث يهدد التلوث سبل العيش يف مجتمعات األهوار، كانت هناك خطة إلنشاء محطتني جديدتني 
التكاليف  املالية )الجزيرة، 2021أ(. وتشكل هذه  للمعالجة، ولكن تنفيذها توقف بسبب األزمة 
الباهظة تحّدياً يف هذه املناطق. وبحسب السلطات البيئية يف محافظة ذي قار )الجزيرة، 2021أ(، 
تبلغ تكلفة إنشاء محطة معالجة حديثة واحدة يف املنطقة حوايل 69 مليون دوالر أمرييك، وهو ما مل 
توافق عليه الحكومة بعد. لذلك، فإنَّ الخطوة املهمة للحكومة املركزية هي تخصيص ميزانية إلنشاء 
محطات معالجة حديثة باإلضافة إىل الصيانة الدورية للمحطات املوجودة. يف حني أنَّ االستثامرات 
انتشار معالجة مياه الرصف املنزلية، كام يجب عليها مراعاة تكاليف  أْن تدعم  الحكومية ميكنها 
عمليات املعالجة الصناعية. فغالباً ما تتطلب عمليات الترصيف الصناعية سلسلة معالجة منفصلة، 
الترصيف  ألجهزة  التدريجي  التخطيط  عملية  يف  املشاركة  البيئية  السلطات  عىل  يجب  وبالتايل 

الصناعية للوصول إىل الوضع األمثل لتتمكن من الحصول عىل تكنولوجيا معالجة باهظة الثمن.

وأخرياً، فإنه من الصعب تغيري السلوكيات واملامرسات التي تم قبولها عىل مدار سنوات أو 
حتى عقود. قد تكون املامرسات مثل تلك الخاصة بالترصيف املبارش ملياه الرصف الصحي والتخلص 
من النفايات الناتجة عن املنازل واملسالخ والرشكات الخاصة مثل محطات غسيل السيارات واملطاعم، 
مرتسخة ألمناط من عدم االمتثال. وملواجهة هذا التحدي وبناء دعم أوسع ألصحاب املصلحة، ميكن 
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التي  العملية  وهذه  التلوث.  بعواقب  الفاعلة  الجهات  جميع  لتوعية  الوعي  زيادة  برامج  تنفيذ 
تتضّمن الحوارات القامئة عىل املشاركة الجامعية، ميكن أْن تساعد يف تحفيز القامئني عىل املصانع 
واملواطنني العاديني لتقليل ترصيفاتهم البيئية والشعور باملسؤولية، مام قد يقلل من عبء اإلنفاذ. 
وباإلضافة إىل فهم الحد من املصادر، ميكن لحمالت التوعية العامة أْن تسعى أيضاً إىل التخفيف من 
مخاطر التأثريات عىل جودة املياه. وتاشياً مع الجهود األخرية ملشاركة التحسينات بشأن حالة جودة 
املياه والتحذيرات )منظمة حقوق اإلنسان، 2019(، ميكن أْن يكون الوعي العام املحسن بأحداث 
األحداث  تداعيات  توقيف  مبثابة  األمراض  من  للحد  امللموسة  والخطوات  املحتملة  املياه  جودة 
املتطرفة عند حدوثها. كام ميكن أْن تساعد مثل هذه الحمالت يف بناء املرونة والثقة بني الجمهور 

حيث يتم اتخاذ خطوات مستمرة لتحسني إدارة جودة املياه يف املنطقة.

وعىل الرغم من الجهود املبذولة لتحسني جودة املياه والحد من التلوث، فإنَّ أزمات نقص 
التلوث، هناك  آثار  إلحاحاً. وللتخفيف من  أكرث  التلوث  السنوات األخرية جعلت تحدي  املياه يف 
حاجة إىل نهج مشرتك يعزز البنية التحتية، ومراقبة إنفاذ القانون، ونرش الوعي العام. حيث تتطلب 
القدرات  وتنمية  ورصدها،  البيانات  جمع  مثل  اإلجراءات،  من  واسعة  مجموعة  الخطوات  هذه 
والتدريب، واالستثامرات املالية، وتعزيز التنسيق بني الوكاالت الحكومية واملجتمع املدين، ومعالجة 
املخاوف األمنية املتعلقة باملوارد، وأيضاً لضامن استمرارية املعالجة عىل املدى الطويل )دنيا فرونتري 
لالستشارات، 2013(. عىل سبيل املثال، ميكن للسلطات البيئية يف الجنوب، حيث يرتاكم التلوث عند 
العينات، والعمل مع جميع أصحاب  املصب يف أحواض األنهار، االنخراط يف حمالت أوسع ألخذ 
املصلحة لوضع خطط متدرجة ومراعية للنزاعات لحمل األطراف عىل االمتثال، أو تطوير قواعد أكرث 
رصامة لتحميل املسؤولية ملختلف امللوِّثني ومحاسبتهم. ومن شأن هذه الجهود أْن توفر دوراً أكرث 
فعالية للتعامل مع املواد الخطرة وتوفري الحامية ملوظفي البيئة من خالل عمليات التفتيش. وميكن 
املدى  املياه عىل  للتخفيف من مصادر جودة  تعاونيًة  يبني عملياٍت  أْن  األوسع  النهج  ملثل هذا 

الطويل وآثارها مع إدارة تحديات جودة املياه الحالية واملتغرية يف نفس الوقت.
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االستخدام غري الفعال للمياه 

الزراعة  مثل  للمياه،  االستخدام  كثيفة  القطاعات  عىل  واالعتامد  األولويات  تحديد  إنَّ    
والصناعة النفطية، إىل جانب البنى التحتية الفقرية والعتيقة للمياه، هي عوامل تدفع إىل االستخدام 
املوارد  استخدام  العراق، يجب  املياه يف  لتوافر  امللحوظ  التناقص  إىل  وبالنظر  للمياه.  الفعال  غري 
املتبقية بطريقة مستدامة وفّعالة. وهذا أمر ال بد منه للتعامل بشكل فّعال مع أزمة املياه ودعم 
االستقرار الوطني واإلقليمي. ففي األوقات التي ينتج فيها النقص الحاد ميكن أْن يؤدي االستخدام 
التي  األساسية  الخدمات  نقص  البلد بسبب  داخل  اإلحباط  تأجيج مشاعر  إىل  للمياه  الفعال  غري 
تؤدي بسهولة إىل تعزيز املظامل األوسع ضد الحكومة والجامعات األخرى، والتي يتم التعبري عنها 
عرب االحتجاجات، والتي ميكن أْن تتصاعد وتؤدي إىل اشتباكات عنيفة بني املواطنني والقوات األمنية، 

والتي بدورها تهدد رشعية الحكومة واستقرارها وسالمها.

للمياه عتيقة إىل حد كبري، ومل يتم صيانتها بشكل كاٍف وقد تُركت  التحتية  البنية   وتُعدُّ 
مترضرة نتيجة للمراقبة غري الكافية وبسبب القيود املالية والتقنية والرصاعات العنيفة والتدخالت 
العسكرية األجنبية. وتُعدُّ البنية التحتية للمياه يف العراق من أفقر البنى التحتية يف العامل، حيث 
ظلّت متدهورة تاماً بعد ثالث حروب واالحتالل من ِقبَل تنظيم )داعش(، باإلضافة إىل 13 عاماً 
امليزانية  أولويات  تركزت  ذلك،  عىل  عالوة   .)2010 وآخرون،  )حميد  املتحدة  األمم  عقوبات  من 
لنظام صدام حسني والحكومات الالحقة بشكل أسايس حول النفقات العسكرية والنفطية، والتي 
جاءت عىل حساب االستثامرات الرضورية الالزمة يف قطاع املياه وغريها )حميد وآخرون، 2010(. 
وقد أّدى وجود تنظيم )داعش( إىل تفاقم املشكلة حيث تم استخدام املياه كأداة ضغط لتعزيز 
أهدافه السياسية والعسكرية والسيطرة بالقوة عىل مرافق املياه األساسية والتحّكم يف التدفُّق )فون 

لوسو2016؛ مركز ويلسون 2019(. 

وتقّدر وزارة املوارد املائية يف العراق األرضار املبارشة التي لحقت بالبنية التحتية الهيدروليكية 
نتيجة الحتالل تنظيم الدولة )داعش( ما قيمته 600 مليون دوالر أمرييك )األمم املتحدة للبيئة، 
األخرية  السنوات  يف  للمياه  التحتية  البنية  يف  االستثامر  من  الوزارة  تتمكن  مل  ذلك،  ومع   .)2017
العسكري  اإلنفاق  وزيادة  النفط  أسعار  يف  املؤقت  باالنخفاض  املتعلقة  املالية  القيود  بسبب 
املخصص ملحاربة تنظيم )داعش( )األمم املتحدة للبيئة، 2017(. كام تُحّدد خطة التنمية الوطنية 
إىل  موجهة   )٪49.5( فقط  املقدرة  السنوية  االستثامرات  نصف  أنَّ   2018-2022 لألعوام  للعراق 
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قطاعات البنى التحتية املختلفة كالكهرباء واملياه واملباين واإلنشاءات والنقل واالتصاالت، وهو ما ال 
يكفي ملواجهة التحديات الهائلة املتمثلة يف هذه القطاعات )وزارة التخطيط، 2018(. مام يفسح 
املجال لخسائر كبرية يف املياه بسبب التكنولوجيا القدمية وخطوط األنابيب املترّسبة وطْمي أنظمة 
القنوات واملضخات املكسورة. عالوة عىل ذلك، يفتقر العراق إىل شبكة وطنية فّعالة لرصد املياه 
من  يجعل  مام  وآخرون، 2010(،  )حميد  البالد  أنحاء  املتدهورة يف جميع  التحتية  البنى  وتوثيق 

الصعب تحديد املصادر املختلفة بشكل فّعال للتلوث وعدم الكفاءة )الدباس، بدون تاريخ(.

يف  كبري  حد  إىل  للمياه  الفعال  غري  االستخدام  يكمن  التحتية،  البنية  عن  النظر  وبرصف 
وتُعدُّ  عملياتها.  يف  املياه  من  كبرية  كميات  تستخدم  والتي  للمياه،  االستخدام  كثيفة  القطاعات 
الزراعة إىل حد بعيد أكرب مستخدم للمياه، حيث تستهلك نحو 91٪ من إجاميل املياه يف العراق، 
)األنصاري وآخرون،  التوايل  بنسبة 5٪ و3٪ عىل  للمصانع واألرس  االستهالك  تراجعت نسب  بينام 
2021؛ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بدون تاريخ(. وال تزال الزراعة توظف غالبية سكان 
الريف أي بنسبة تقدر ب 75٪ )الجمعية األملانية للتعاون الدويل GIZ ( 2019، عىل الرغم من 
انخفاض اإلنتاج بسبب األرضار الكبرية التي لحقت بالبنية التحتية للري والرصف )لوساين، 2012(. 
املجاورة،  بالدول  مقارنة  مختلفة  ليست  الزراعية  لألغراض  املياه  عىل  الطلب  كمية  أنَّ  حني  يف 
لكنها تختلف باملقارنة مع املتوسط   العاملي البالغ 70٪ )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بدون 
تاريخ(، والتي تُعد مشكلة خاصة بالعراق بسبب تناقص توافر املياه. يوضح الشكل 2 مناطق الري 
تتغذى  الشاملية حيث  باملناطق  مقارنة  البالد،  من  الجنويب  الجزء  يف  الواقعة  العراق  يف  الرئيسة 

الزراعة إىل حد كبري من خالل هطول األمطار.

البالد.  يف  شيوعاً  األكرث  التقنية  هي  بالغمر،  تعمل  التي  التقليدية  الري  أنظمة  تزال  ال 
حيث يتم ري أكرث من 5،5 من أصل 8 ماليني هكتار من األرايض الصالحة للزراعة بالغمر )عويد 
أو  األنابيب  طريق  عن  املحاصيل  حقول  إىل  املياه  بتزويد  التقنية  هذه  وتقوم  وآخرون،2021(. 
الخنادق أو غريها من األشكال وال تتوقف حتى يتم تغطية الحقل بالكامل. ومع ذلك، ويف كثري من 
األحيان يتم ري الحقل من خالل نصف كمية املياه املرصوفة فقط بينام يُفقد النصف اآلخر بسبب 
الجريان السطحي والتبخر وترشيح الحقول غري املزروعة )ديناميكيات املزرعة باكستان، 2019(.  
باإلضافة إىل ذلك، ميكن أْن يساهم الري بالغمر أيضاً يف زيادة مستويات التملح حيث يتم جرف 

املخلفات املالحة من األرايض الزراعية إىل األنهار )فان دن أكري وآخرون، 2011(.
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شكل 2. املناطق املروية والربية يف نهري دجلة والفرات.

كام يساهم اختيار املحاصيل الزراعية يف حجم استهالك املياه يف العراق، حيث يتم زراعة 
محاصيل كثيفة االستهالك للمياه مثل األرز والقمح والذرة والقطن. يف حني أنَّ زراعة األرز تثل 
مشكلة بشكل عام يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة، فإنَّ املحاصيل املحددة املزروعة يف العراق 
تستهلك كميات كبرية من املياه بشكل خاص. عىل سبيل املثال، يف عام 2017 بلغت البصمة املائية3 
لحقول األرز العراقي 3،072 مرت مكعب/ طن مقارنة باملعدل العاملي البالغ 1،325 مرت مكعب/ 
طن، مع استخدام ما يقرب من 816،704،748 مرت مكعب من املياه سنوياً لري هذا املحصول )عويد 

وآخرون، 2021(.

خاص  بشكل  رضوري  فاملاء  للمياه.  االستخدام  كثيفة  األخرى  الصناعات  من  النفط  يُعدُّ 
للحقن والتربيد أثناء عملية الحفر )مهدي، 2020أ(. ال تساهم صناعة النفط فقط يف تلوث املياه 
بسبب ترصيفها ملياه الرصف الصناعي يف مجاري املياه، بل إنها تقلل أيضاً من كمية املياه املتاحة 

3 . البصمة املائية هي مؤرش الستخدام املياه العذبة يتم استخدامه لتقييم التأثري عىل كل من حجم املياه وتوزيع استهالك اإلنسان 

للمياه.
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للسكان العراقيني والقطاعات األخرى. حيث يتم حقن املياه ذات الضغط العايل يف حقول النفط 
الخزان  عىل  الضغط  إىل  املحقونة  املياه  هذه  وتهدف  وإنتاجه.  النفط  استخراج  معدالت  لزيادة 
التقديرات إىل أنَّ  تاريخ(. حيث تشري  النفط إىل آبار اإلنتاج الستخراجه )موجاس، بدون  وإزاحة 
النفط املستخرج )مهدي،  من  املياه املحقونة تعادل برميالً واحداً  ما بني 1،3 إىل 1،5 برميل من 
2020ب(. وللحد من هذه املشكلة، استثمرت بعض رشكات النفط العاملية يف مشاريع بناء محطات 
الربيطانية،  النفط  املياه« من قبل رشكة  املياه، مثل »مرشوع محطة قرمط عيل ملعالجة  معالجة 
لتوفري مصادر بديلة للمياه النظيفة. ومرشوع اإلمداد املشرتك ملياه البحر )CSSP(، عىل الرغم من 
التأخريات املتكررة لتنفيذه منذ عام 2011، فقد حصلت عليه رشكة نفط البرصة )BOC( يف عام 
2019، بهدف معالجة ونقل املياه النظيفة من الخليج إىل حقول النفط ودعم إنتاج النفط املحيل 

)الوكالة الدولية للطاقة 2019، ص 25(.

 وبامليض قُُدماً، قد تؤدي الظروف املناخية القاسية والبنية التحتية السيئة إىل قيام املزارعني 
عنه  ينتج  مام  املحاصيل،  غلة  انخفاض  ملعالجة  للمياه  االستخدام  كثيفة  للري  أساليب  بتوسيع 
مكاسب أكرب عىل املدى القصري عىل حساب االستدامة عىل املدى الطويل )لوساين، 2012(. وقد 
الصالحة  األرايض  وانخفاض  الغذاء  الطلب عىل  ارتفاع  مع  أكرب  لضغوط  الريفية  املناطق  تتعرض 
للزراعة، وذلك مثالً بسبب زيادة امللوحة. لهذا، فإنَّ زيادة االستثامرات يف البنية التحتية الحديثة 
للمياه والري ميكن أْن تحدَّ من هذه املشكلة، والتي سيكون من السهل نسبياً الحصول عليها من 
خالل التعاون بني املنظامت الدولية، لذا فإنَّ تنفيذه وما يتطلبه من تحّول يف املامرسات والسلوكيات 
الزراعية يتطلب دعامً عاماً وإرادة سياسية لتغيري الوضع الراهن عىل املستويني املحيل والوطني. 
وإنَّ تعزيز آليات املراقبة وإنفاذ القانون ملنع إهدار املياه ميكن أْن يحدَّ من هذه املشكلة، ويزيد 

من املحاسبة والشفافية حول املامرسات الضارة التي تشجع عىل االستخدام غري الفعال للمياه.

ويف قطاع النفط، فإنَّ مشاريع مثل مرشوع اإلمداد املشرتك ملياه البحر )CSSP(، والذي من 
املفرتض أْن يبدأ تشغيله يف عام 2023، من شانه أْن يزيد من توافر املياه لإلنتاج الصناعي )الوكالة 
الدولية للطاقة، 2019، ص 25(. إنَّ زيادة الجهود إلعادة استخدام وإعادة تدوير املياه املنتجة تُعد 
توصية أخرى. فهذه اإلجراءات تُعدُّ حيوية حيث من املتوقع أْن يزداد استخدام املياه وخصوصاً 
أنَّ العراق يخطط لتوسيع إنتاجه النفطي إىل مثانية ماليني برميل يومياً بحلول عام 2027 )وانج 
والخياط، 2021(. وهذا بال شك سيضع ضغطاً إضافياً عىل إمدادات املياه املتناقصة برسعة يف العراق 
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حيث أنَّ التوسع يف اإلنتاج إىل 6 مليون برميل يف اليوم من النفط سيتطلب مصادر لتوفري 3 مليون 
)الوكالة الدولية  برميل يف اليوم من املياه، باإلضافة إىل 5 مليون برميل يف اليوم املستخدم حالياً 

الطاقة، 2019، ص 7(.

الخالصة:

نحو إدارة شاملة للمياه

 تحدد هذه الورقة ثالث أولويات ميكن أْن تساعد يف التخفيف من بعض تحديات املياه األكرث 
إلحاحاً يف العراق. وتُعّد أولوية إبقاء القنوات الدبلوماسية حول املياه مفتوحة للتبادل والتفاوض 
الفقري  العمود  يُعدُّ  املياه يف نهري دجلة والفرات، والذي  لتأمني تدفق  أساسياً  أمراً  الحدود  عرب 
ملوارد املياه يف العراق، ولكن أيضاً لتعزيز التعاون اإلقليمي واالستقرار والسالم. ونظراً التجاه مجرى 
تحديداً  وإيران،  تركيا  من  لكل  التحتية  والبنى  املياه  بسياسات  كبري  بشكل  يتأثر  فالعراق  النهر، 
من خالل بنائهم السدود ومشاريع الري وما إىل ذلك. إنَّ التقدم يف هذا املجال - التفاوض عىل 
االتفاقات عىل مستوى الحوض أو االتفاقات الثنائية - ليس يف أيدي العراق فحسب، بل يعتمد عىل 
تركيا وإيران وسوريا، مام يجعل التنبؤ بالعمليات الخاصة بالتخطيط وسياسة التنفيذ صعبة. وعىل 
النقيض من ذلك، فإنَّ األمرين اآلخرين املهمني وهام تلوث املياه وعدم كفاءة استخدام املياه، ميكن 
معالجتهام بالكامل عىل املستوى املحيل. ولهذا السبب فإنَّ هذين األمرين من املرجح أْن يحققا 

املكاسب والتغيريات املطلوبة عىل املدى القصري.

إنَّ التلوث هو من األولويات األخرى ويُعدُّ تحدياً طويل األمد ملشكلة املياه وقد أدى إىل 
إلحاق الرضر بالناس والُنظم البيئية. ويف حني أنَّ هناك قوانني تحظر التلوث والتخلص غري القانوين 
من النفايات، فإنَّ البنية التحتية غري الكافية وضعف إنفاذ القانون والوعي العام املحدود يعيق 
التي ترشك أصحاب املصلحة مبارشة هي  القوانني. وتُعدُّ عمليات الحوار الجامعي  االمتثال لهذه 
أفضل طريقة لضامن ثقة الناس والحصول عىل ضامنات أي اتفاقيات يتم التوصل إليها. يف حني 
أنه ال ميكن دامئاً تجنب العواقب غري املقصودة، فإنَّ عمليات التشاور والحوارات التشاركية تضمن 
تقديم املظامل بحيث ميكن التخفيف من حدتها، عىل سبيل املثال فيام يتعلق بنقص القدرة عىل 
معالجة الترصيفات الحالية. فمن خالل خطوات ملموسة لتحديث وتوسيع محطات املعالجة ودعم 
الستهداف  جامعية  جهود  بذل  ميكن  والحوار،  العامة  التوعية  حمالت  يف  واملشاركة  اإلنفاذ  أطر 

التلوث وتخفيف مخاطره. 
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التحتية  البنى  بسبب  النفايات  حتى  أو  للمياه  الفعال  غري  االستخدام  أولوية  معالجة  إنَّ 
القدمية واملترضرة للمياه وكذلك الصناعات كثيفة االستخدام للمياه تُّعدُّ بنفس القدر من األهمية. 
فالزراعة هي املستخدم الرئيس للمياه يف العراق ويعمل بها غالبية سكان الريف. لذا يجب توسيع 
االستثامرات يف البنى التحتية للمياه والري وكذلك مامرسة طرق الري املبتكرة من أجل التخفيف 
من هذه املشكلة. تُّعدُّ صناعة النفط أيضاً كثيفة االستخدام للمياه ألنها تتطلب كميات كبرية من 
املياه للحقن يف حقول النفط والتربيد أثناء عملية الحفر. فخطط العراق لتوسيع إنتاجه النفطي 
تتطلب توفري مياه إضافية، فبزيادة مستقبلية تقدر بثلثي ما هو مستخدم اليوم من املياه، سيشكل 
ضغوطاً إضافية عىل موارد املياه. فاالستثامرات يف بناء محطات ملعالجة املياه إىل جانب تشغيل 
املياه  أْن تؤدي إىل زيادة توافر  البحر )CSSP( ميكن  مشاريع مثل مرشوع اإلمداد املشرتك ملياه 

لإلنتاج الصناعي.

إنَّ إدارة املياه الشاملة والفعالة من خالل عمليات مركزية يجب دامئاً أْن تتضمن املعارف 
املحلية )شافني وآخرون 2014؛ ص 55(. وميكن للنهج التصاعدية التي تشارك فيها الجهات الفاعلة 
املحلية وقادة املجتمع أْن تكمل اإلدارة املركزية يف معالجة االستخدام غري الفّعال للمياه. وينبغي 
الفاشلة يف  إيالء املزيد من االهتامم لنظام وطني لرصد املياه يحدد من خالله الهياكل األساسية 
جميع أنحاء البلد ويُبلّغ عنها بصورة منتظمة. إنَّ تشجيع مامرسات أكرث استدامة الستخدام املياه 
وال سيام فيام يتعلق بالقطاع الزراعي ومن بينها اختيار املحاصيل وتكنولوجيا الري وإدارة األرايض، 
يتيح مجموعة واسعة من الخيارات. وبهذه الطريقة ميكن معالجة مصادر عدم الفاعلية والتلوث 

بشكل أفضل.

فإنهام  الشاملة،  القضايا  من  ولكونهام  للمياه،  الفعال  واالستخدام  املياه  تلوث  منع  إنَّ   
يتطلبان رعاية خاصة من ِقبل مختلف الوزارات واملؤسسات. حيث ميكن القيام بذلك من خالل 
أو  للوزارات  سواًء  امللوثة،  غري  واملامرسات  للمياه  املستدام  االستخدام  حول  الرتويجية  الحمالت 
للمواطنني. كام ميكن لزيادة الوعي أْن تساعد يف الكشف عن العواقب غري املقصودة. عىل سبيل 
واملزارعني  األرس  لدى  املياه  كفاية  عدم  إىل  للمياه  القانوين  غري  والربط  االستخدام  يؤدي  املثال، 
اآلخرين، يف حني أنَّ إلقاء النفايات يف األنهار ميكن أْن تكون له عواقب صحية كبرية لآلخرين يف 
اتجاه مجرى النهر. كام ميكن أْن يؤدي الفهم املشرتك لقضايا املياه إىل نهج تعاوين بدالً من نهج 
تنافيس نحو االستخدام املستدام ملوارد املياه يف العراق. وإنَّ مواجهة تحديات املياه املشار إليها 
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آنفاً ستعمل عىل تخفيف العواقب الوخيمة عىل احتياجات الرصف الصحي واملياه العذبة، وكذلك 
عىل القطاع الزراعي وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والتي بدونها قد تتوج يف نهاية املطاف باضطرابات 

وعدم استقرار عىل نطاق واسع.

وتوجد هناك فرص مجدية ملعالجة تلوث املياه وعدم فعالية استخدام املياه ومنع التوترات 
وعدم االستقرار ذات الصلة. فعىل الرغم من تناقص إمدادات املياه يف العراق بوترية رسيعة، ميكن 
تحسني الوضع إذا اتخذت الحكومة املركزية إجراءات رسيعة بالتعاون مع الجهات الفاعلة املحلية. 

إنَّ هذه األولويات تشكل بداية معقولة للسعي إىل تحقيق األمن املايئ واملناخي والبرشي.
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مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.
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