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الملف

مرتضى جمعة حسن *

تلعب املياه دورا كبيرا في حياه اإلنسان 
إف��رادا وجماع��ات حي��ث أن التجمعات 
البش��رية األولى كانت قد أقيمت على 
ضف��اف األنهار بل أن جمي��ع احلضارات 
العظيم��ة الت��ي قام��ت ف��ي العصور 
القدمي��ة كان��ت املي��اه ووج��ود األنه��ار 
س��بب رئيس��يا ف��ي قيامه��ا )حضارة 
وادي الرافدين عل��ى ضفاف نهري دجلة 
والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف 

نهر النيل(.
وقد أكد القران الكرمي ان احلياة مرتبطة 
ارتباطا مصيريا باملي��اه في قوله تعالى 
)وجعلن��ا م��ن املاء كل ش��يء حي( وفي 
عاملن��ا الي��وم وبس��بب التط��ور الكبير 
الذي أضحى علي��ه العالم ودخول املياه 
كأح��د عناص��ر التنمية البش��رية في 
مختلف مجاالتها الزراعية والصناعية 
الت��ي تس��عى دول العال��م لتحقيقها 
وإدامتها فان الص��راع على املياه أصبح 
حقيق��ة م��ع تط��ور دور املي��اه كأح��د 
ذات  الدولي��ة  السياس��ة  موضوع��ات 
األهمي��ة اإلس��تراتيجية لذلك اعتبرت 
املي��اه والس��يطرة عل��ى مصادرها من 
أهم عناصر إث��ارة الصراع ف��ي العالم، 
ب��ل أن العديد من الباحث��ن أطلق على 
القرن احلالي قرن املياه ملا ستلعبه املياه 
م��ن ادوار محوري��ة ف��ي حياة اإلنس��ان 

مستقبال.
هنا يج��ب اإلش��ارة إلى ع��دة مواضيع 
تكون فيها املياه عامأل اساسيأ في إثارة 
الصراع بن ال��دول او في تطور اخلالفات 
ب��ن ال��دول م��ن مج��رد خالف��ات حول 
التقاسم واالنتفاع املشترك الى حروب 

مفتوحة في مناطق عدة في العالم.
1� أصبحت املي��اه احدى أدوات الضغط 
السياس��ي الذي متارس��ه بع��ض الدول 
التي تسيطر على منابع االنهار او مصادر 
املياه على الدول املتشاركة واملتشاطئة 
معه��ا ف��ي نفس املص��در املائ��ي، وهنا 
يجب توضيح السياس��ة التركية التي 
تتبعه��ا جتاه ال��دول املتش��اطئة معه، 
حي��ث طاملا اس��تخدم األت��راك العالقة 
املائي��ة مع س��ورية والع��راق باعتبارها 
مصدرا لالبتزاز السياس��ي ووسيلة من 
وس��ائل حتقيق املكاس��ب السياس��ية 
واالقتصادي��ة حي��ث تس��عى تركيا من 
خالل التحكم مبناب��ع األنهار التي تنبع 
منه��ا دجلة والفرات إل��ى فرض هيمنة 
سياس��ية واقتصادية الس��تعادة اإلرث 
التاريخ��ي لإلمبراطورية العثمانية قبل 
تفككها بعد احلرب العاملية األولى عام 

1918 وقيام اجلمهورية التركية.
فق��د قامت تركي��ا احلديث��ة ومنذ قيام 
اجلمهورية بدراس��ات واسعة الستغالل 
مي��اه نه��ري دجل��ة والفرات م��ن خالل 
أقام��ة العديد من املش��اريع والس��دود 
التخزيني��ة الكبيرة الت��ي حتجز كميات 
كبيرة م��ن املياه تؤدي إل��ى أحلاق الضرر 
بكل من س��ورية والعراق بشكل خاص 
حيث أن انخفاض كمي��ات املياه الواردة 
إل��ى البلدين بنس��ب كبي��رة تبلغ 40% 
بالنس��بة لس��ورية %90 للع��راق وبعد 
اكتمال مشروع )GAP( الذي تقوم تركيا 
باجن��ازه على مجرى نهر الفرات أن تركيا 
حت��اول ان تب��رر أقامة الس��دود الكبيرة 
على مج��اري األنهار بان عملية التنمية 
االقتصادي��ة والزراعي��ة تتطل��ب توفير 
الطاقة الكهربائية واملياه الضرورية وان 
م��ا تقوم ب��ه تركيا من عميل��ة تنموية 
يعتبر م��ن حقوقه��ا املش��روعة، اال ان 
الغايات التي تبغ��ي تركيا حتقيقها من 
خ��الل أقامة هذه املش��اريع ه��ي غايات 

سياسية بحتة.
ان تركيا حت��اول ان تقوم بعملية تنموية 
اقتصادية صناعية وزراعية كبيرة وبفترة 
قياس��ية وذلك لضمان اللح��اق بركب 
االحتاد األوربي الذي يفرض على تركيا ان 
تقوم بعملية تصحيح القتصادها الذي 
يعاني من التضخم وس��وء اإلدارة، اال إن 
هذه العملية ال تكون مشروعة اذا كانت 
على حساب جيرانها والدول املتشاطئة 
معها وبخ��الف القان��ون الدولي اخلاص 

باألنهار الدولية.
م��ن املع��روف أن منطقة جنوب ش��رق 
تركي��ا تعان��ي من فق��ر كبي��ر وتعيش 
فيها غالبية كردية وتسود فيها عملية 
مت��رد واس��عة يقوده��ا ح��زب العم��ال 
الكردس��تاني بهدف أقامة دولة كردية 
أو عل��ى األقل حكم ذاتي يغ��ذي الفقر 
والتهميش دورا كبيرا في إدامة عمليات 
التم��رد، فتركي��ا حتاول من خ��الل أقامة 
املش��اريع الزراعية تطوير منطقة شرق 
األناض��ول وتنميته��ا اقتصادي��ا ورف��ع 
معدالت دخل السكان في تلك املناطق 
وهي بذل��ك تقوم بإزالة أه��م العناصر 
الت��ي تغذي عملية التمرد وبذلك تخنق 

احلركة الكردية في هذه املناطق.
وترف��ع تركيا س��الح املياه ف��ي عملية 
الضغط على س��ورية والعراق لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية عدة فم��ن جانب 
سورية التي تدعم مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني وتأوي معسكرات التدريب 
للحزب في البقاع الغربي في لبنان الذي 
كان حتت س��يطرة اجليش السوري كما 
أن زعي��م حزب العمال )عبداهلل أوجالن( 
كان يقي��م في دمش��ق ووصل األمر حد 
املواجه��ة العس��كرية ف��ي منتص��ف 
التس��عينات أال أن املساعي التي بذلها 
الرئيس املصري حس��ني مبارك أسفرت 
عن توقيع اتفاقي��ة )ادخنة( في اوكتوبر 

1998 الت��ي أنهت تواجد ح��زب العمال 
في س��ورية وأدت إلى ط��رد زعيم احلزب 

من سورية.
وكذل��ك موض��وع ل��واء االس��كندرونة 
ال��ذي تس��كنه أغلبية عربي��ة وتنازلت 
عنه فرنس��ا لصالح تركيا إبان انتدابها 
لسورية قبيل احلرب العاملية الثانية عام 
1939 لضم��ان بقاء تركيا على احلياد وال 
تزال س��ورية غير معترف��ة بهذا الضم 

ألقسري والتعسفي.
وفي موضوع الع��راق هناك عدة أهداف 
حتاول تركيا حتقيقها من خالل ضغطها 
بواسطة املياه، األولى سياسية واألخرى 
اقتصادي��ة ورمبا توس��عية فمن املعروف 
أن تركيا ال ت��زال تعتبر والية املوصل من 
املناط��ق التابع��ة لها، كم��ا انها تضع 
كثيراً من اخلطوط احلمر إمام أي طموح 
ألك��راد العراق إلع��ادة مدين��ة كركوك 
القليم كردس��تان، كم��ا ان وجود كثير 
للتركمان في كركوك من العوامل التي 
تدف��ع تركي��ا ال��ى اس��تخدام املياه في 
عملية الضغط السياس��ي على أكراد 

العراق.
كم��ا ان امتالك الع��راق لث��روات هائلة 
اقتصادية  وبكمي��ات  نفطية ومعدنية 
يدف��ع تركي��ا للضغ��ط عل��ى الع��راق 
من خ��الل اس��تخدام املياه رمب��ا كأحد 
أس��اليب الضغط االقتصادي باعتبار ان 
املي��اه هي ثروة تركي��ة خالصة كما هو 
النفط وهذا ما أكدته التصريحات التي 
اطلقه��ا كبار املس��ؤولن األتراك حيث 
صرحت رئيس��ة الوزراء التركية األسبق 
تانس��و تش��يلر )أن ه��ذه مياهن��ا ومن 
حقن��ا ان نبيع مياهنا ملن نش��اء( وذلك 
في معرض حديثها عن مش��روع أنشاء 
أنابيب الس��الم لنقل وبيع املياه من نهر 
الفرات إلى دول اخلليج العربي وإسرائيل، 
وأكد عليه رئيس الوزراء التركي الذي تال 
تش��يلر، مس��عود يلماز من خالل قوله 
)املياه نفطن��ا وان كان هناك من يرضى 
باقتسام نفطه مع اآلخرين فتركيا على 

استعداد القتسام مياهها(.
واملسألة االقتصادية األخرى التي تدعم 
التوج��ه التركي هو ان خصوبة األراضي 
الزراعية التركية واستصالح مساحات 
واسعة ضمن مش��روع )GAP( يجعلها 
م��ن أكثر املناط��ق إنتاجية ف��ي اجملاالت 
الزراعية في املنطقة بعد تراجع إنتاجية 
األراض��ي الزراعي��ة في كل من س��ورية 
والعراق جراء النقص ف��ي املياه وارتفاع 
نسبة امللوحة والتلوث بسبب املشاريع 

التركية على األنهار.
2� ع��دم وجود قواعد دولية عامة حتكم 
عملي��ة التقاس��م الع��ادل للمياه بن 
ال��دول الت��ي تتش��ارك االس��تفادة من 
مص��ادر املياه س��اهم في زي��ادة حاالت 

الصراع في املياه.
افتقرت االنهار املتشاطئة منذ منتصف 
القرن الس��ابق لتشريعات دولية ملزمة 
حتدد الية االستفادة من املياه املشتركة 
لالنه��ار، رغ��م التعريف��ات الدولية في 
املعاه��دات والقوان��ن لالنه��ار الدولية 
وحتدي��د املعايي��ر االمث��ل لالس��تخدام 
املشترك اال ان املمارسة احلقيقية تبقى 
بعي��داً ع��ن طروح��ات القان��ون الدولي 

وافترضاته.
وبالع��ودة الى تعريف النهر الدولي كما 
اقرت��ه مختل��ف االتفاق��ات والقواع��د 
الدولي��ة املعترف به��ا ان النه��ر يعتبر 
دولي��اً وفق��اً الح��كام القان��ون الدولي 
كم��ا عرفت��ه اتفاقية هلس��نكي عام 
1966 اذا كان حوض��ه مير في اقاليم دول 
مختلفة، وف��ي هذه احلالة تباش��ر كل 
دولة س��يادتها على ما مير في اقاليمها 
م��ع مراعاة مصالح ال��دول التي مير بها 
النهر )الزراعية والصناعية والسكانية( 
وهو ما اكدته اتفاقية قانون اس��تخدام 

اجملاري املائية الدولي��ة في االغراض غير 
املالحي��ة ع��ام 1997 حن عرف��ت النهر 
الدول��ي )اجملرى املائي الدول��ي أي مجرى 
مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة( فقد 
اوضح��ت التعريفات الس��ابقة تعريفاً 
واضحاُ ومح��دداً ملا يعنيه النهر الدولي 
او اجمل��رى الدول��ي غي��ر ان املش��كلة ال 
تتعل��ق بالتعريف بقدر تعلقها باحلقوق 
والواجبات املترتبة على كون النهر دولياً 
وذل��ك من خالل ع��دم اس��تخدام مياه 
االنه��ار بطريقة تلحق الض��رر مبصالح 

الدول املتشاطئة االخرى.
ورغم ان العديد م��ن االتفاقات الدولية 
وفي مقدمتها اتفاقية هلس��نكي عام 
1966 ق��د ح��ددت معايي��ر عامة حتكم 
عملي��ة االنتفاع املش��ترك والقس��مة 

العادلة لالنهار املشتركة وهي :
* تعداد السكان

* طبوغرافية حوض النهر
* الظروف املناخية

* كمية املياه املعتادة سابقا استخدامها 
من مياه النهر

* االستعماالت الراهنة
* االحتياجات الفعلية من املياه بالنسبة 

لكل دولة
* تواف��ر وانع��دام وج��ود مص��ادر بديلة 

للمياه
املعوق��ات  م��ن  العدي��د  وج��ود  ان  اال 
الفعلية التي متارس��ها الدول على ارض 
الواقع تعتب��ر تعطيال حقيقيا للقوانن 
واالتفاقات الدولية بشان االنهار الدولية 

املشتركة.

من ابرز هذه املعوقات:

*ع��دم وج��ود معايي��ر موح��دة وثابت��ة 
القانون  لتفس��ير قواع��د  وتفصيلي��ة 
الدول��ي والتفس��ير الكيف��ي للقوانن 
واملعاه��دات الدولي��ة اخلاص��ة باالنهار 
الدولي��ة وعدم وجود مرجعي��ة قانونية 
دولي��ة لتفس��ير نص��وص املعاه��دات 
بطريقة مثالية للحيلولة دون التفسير 
الكيفي مل��واد القانون فرغم التعريفات 
الدولي��ة اخلاصة باالنه��ار الدولية التي 
اقرته��ا مختلف االتفاق��ات واملعاهدات 
الدولية فيما يخص االنهار الدولية فان 
تركي��ا التزال وحلد االن تعتبر نهري دجلة 
والفرات نهرين عابرين للحدود، ورغم ان 
تقرير جلنة القانون الدولي الذي صدر في 
ع��ام ILC) 1993( والتابعة لالمم املتحدة 
اكد عل��ى انه ال يوج��د اختالف جوهري 
ب��ن مفه��وم األنه��ار الدولي��ة واألنهار 
العابرة للح��دود، ولهذا فلي��س لتركيا 
احل��ق في ادعاء ان أي من النهرين عابرين 
للحدود كما ليس لها احلق في إقامة أي 
منش��ات هيدروليكية دون التشاور مع 

اإلطراف ذات العالقة.
*افتق��ار اغل��ب املعاه��دات والقوان��ن 
الدولية لألنهار الدولية الى إلية محددة 
للتحكي��م وغي��اب صف��ة اإلل��زام في 
القوان��ن واملعاهدات الدولية بخصوص 
املياه، فق��د أقرت اغلب املعاهدات آليات 
لف��ض النزاع الذي ينش��ا عل��ى األنهار 
الدولية من خالل تشكيل جلان لدراسة 
األس��باب وإحالتها إلى هيئة التحكيم 
التي تتش��كل بناء على طلب الطرفن 
كم��ا جاء في اتفاقية قانون اس��تخدام 
اجملاري املائية الدولي��ة في األغراض غير 
املالحي��ة، وكما ان اغل��ب املعاهدات لم 
توض��ح اآللية املتبعة ف��ي حال رفض أو 
امتنع اح��د اإلطراف في املش��اركة في 
رفع موضوع اخلالف إلى هيئة التحكيم، 
كم��ا أن اغل��ب االتفاق��ات ل��م توضح 
اإلجراءات اإللزامية لقراراتها او أمكانية 
فرض عقوبات على الطرف الذي ال يلتزم 
ببنود املعاه��دات او الذي ينتهك قرارات 
التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم.

*اقتص��ار معاه��دات القان��ون الدول��ي 
اخلاص باالنه��ار الدولية واملي��اه عموما 
على موض��وع االنهاروعدم وجود قواعد 
اجراءات لتقاس��م مصادر املياه العذبة 
غير االنه��ار الدولية )الينابي��ع الكبرى، 
حقول املياه اجلوفية، الواحات، البحيرات 

العذبة، مياه السيول املوسمية(.
3 � ان اغلب دول العالم تتلقى اكثر من 
%50 من مياها من خارج حدودها أي من 
دول اخ��رى كما ان اكث��ر االنهار الكبرى 
واالب��ار اجلوفية يتم تقاس��مها من قبل 
اكثر من دولة فقد اوضحت مؤسس��ة 
االستشارات الدولية )برايس ووتر هاوس 
كوبرز( ان النزاعات س��تزداد حدة بسبب 
نقص املي��اه الذي توقعت ان يطال ثلثي 
الس��كان ف��ي العال��م ع��ام 2005 وقد 
عددت املؤسسة 11 منطقة في العالم 
تش��كل خالف��ا ق��د يتح��ول ال��ى نزاع 
مسلح للسيطرة على املياه ومصادرها، 
وحتتل منطقة الش��رق األوسط صدارة 

هذه املناطق.
_ تركيا سورية العراق بسبب استغالل 
تركيا الواس��ع ملياه نهري دجلة والفرات 
واقامته��ا مش��اريع عمالقة ت��ؤدي إلى 
تقلي��ل حج��م املياه ال��واردة لس��ورية 

والعراق.
الل��ذان يتنافس��ان  الع��راق   – إي��ران   _
على ش��ط العرب ملتق��ى نهري دجلة 

والفرات.
_ مص��ر – الس��ودان – ليبيا التش��اد – 
النيجر حي��ث يدور بينه��م خالف حول 
حقل مائي جوف��ي بعمق 800متر وتريد 
ليبي��ا اس��تثماره لش��ق نه��ر صناعي 

لتغذية سواحلها باملياه العذبة.
_ موريتانيا –السنغال – جمهورية مالي 

حول اقتسام مياه نهر السنغال.
_ الهن��د –بنغالدي��ش حول دلت��ا نهري 

الغاجن وبراهمابورتري.
_ الهند – باكس��تان حول استثمار نهر 

االندوس.
قرغيستان  –كازاخستان  أوزبكستان   _
– طاجيكس��تان حول نهر املواداريا ونهر 

سيردارايا وبحر ارال.
اجملر س��لوفاكيا ح��ول أقامة مش��اريع 

للكهرباء على نهر الدانوب.
صربيا كرواتيا بس��بب النقص في املياه 

وحتويل التلوث الى نهر الدانوب.
لبن��ان ح��ول  اس��رائيل  االردن  س��ورية 
تقاس��م مياه االنهار )االردن، احلاصباني، 
الوازان��ي( وق��د ح��دد تقري��ر اميرك��ي 
نش��رته وكالة اخملابرات االميركية عشر 
مناطق في العالم ستش��هد صراعات 
ومواجه��ات حول املي��اه ومعظمها في 
الش��رق االوس��ط وح��دد التقري��ر ثالثة 

مستويات للخطورة كما يلي:
*مناطق مرش��حة للحرب بسبب املياه 

هي االردن وفلسطن واسرائيل.
*مناطق محفوفة باخملاطر وقد تكون في 
دائ��رة اخلطر الفعلي وه��ي حوضا دجلة 

والفرات واخلليج العربي.
*مناطق التوتر املائي مرش��حة للدخول 
في دائرة اخلطر خالل 20 – 25 سنة وهي 

مصر والسودان.
ومن خ��الل اس��تعراض ه��ذه النزاعات 
ومناطقه��ا جند ان هذه النزاعات حديثة 
لها اس��باب سياس��ية بحتة فأن اغلب 
ه��ذه النزاعات نش��أت نتيج��ة تفكك 
ال��دول االحتادي��ة، يوغس��الفيا، االحت��اد 
ع��ن  االس��تقالل  بع��د  او  الس��وفيتي 
االستعمار االوربي في افريقيا او الدولة 
العثمانية بع��د احلربن العامليتن وقيام 

اسرائيل عام 1947.
سعي هذه الدول لتحقيق عملية تنمية 
واس��عة زراعية، صناعية، جتارية تدخل 
املياه فيها كأح��د اهم عناصر التنمية، 
لذلك حتت��اج كميات مي��اه كبيرة االمر 
ال��ذي يعود بالض��رر على ال��دول اجملاورة 

املستفيدة من نفس املورد املائي.
عدم وجود رغبة سياس��ية للوصول الى 
حلول واتفاقيات للتقاسم العادل للمياه 
عدا بعض االمثلة القليلة – بسبب وجود 
خالفات سياسية وحدودية وايديولوجية 
ب��ن اكثر هذه البل��دان االمر الذي يعيق 
الوصول الى تسوية سياسية وقانونية 
فبالنظر لنهر النيل الذي يعتبر من اهم 
االنهار الكب��رى في العالم وافريقيا فأن 
دول املنبع واثيوبي��ا على وجه اخلصوص 
متد نهر النيل بحوال��ي %85 من مصادر 
املياه اضافة ال��ى دول املنبع االخرى، في 
ح��ن تعتبر مصر ومن ثم الس��ودان من 
اكثر الدول استفادة من نهر النيل حيث 
حتص��ل مصر على حوال��ي 48 مليار م3 
من املاء وحتصل الس��ودان على 14 مليار 
م3 مبوجب اتفاقيات مت عقدها عام 1929 
بن الدول االستعمارية )بريطانيا فرنسا 
بلجي��كا( وتت��رك اخلالفات السياس��ية 
بن دول ح��وض النيل والنزاعات واحلروب 
الداخلية وعدم االس��تقرار السياس��ي 
جملم��ل دول احلوض اثارها الس��لبية على 
عملي��ة االس��تغالل االمثل ملي��اه النيل 
ف��ي عملي��ة التنمي��ة ف��ي دول حوض 
النيل وهي في ام��س احلاجة لها ويؤدي 
االم��ر ذاته ال��ى تأخير انش��اء منظومة 
الدارة م��وارد نهر النيل اوعلى االقل ابرام 
اتفاقي��ات جديدة حتاف��ظ على مصالح 

اجلميع.
واالم��ر ذاته ينطب��ق على نه��ري دجلة 
والف��رات حي��ث تتصرف تركي��ا بفردية 
واضحة جتاه مصالح الدول املتشاطئة 
معه��ا على االنه��ار )س��ورية والعراق( 
من خالل اقامة مش��اريع عمالقة تعود 
بالض��رر الكبي��ر عل��ى كفاي��ة مصادر 
املي��اه في مختلف اجمل��االت التي تعاني 
منها سورية والعراق وعدم جديتها في 
عقد أي معاهدات دولية لتقاسم عادل 

للمياه لنهري دجلة والفرات.
4� التناق��ص املتزاي��د في ه��ذه الثروة 
الطبيعية احليوية نتيجة االس��تخدام 
املف��رط بس��بب دخ��ول هذه املي��اه في 
العديد من اجملاالت وبش��كل اساس��ي 
وحاج��ة ال��دول لهذه املادة ف��ي عملية 
مختل��ف  وف��ي  التنم��وي  التطوي��ر 
لق��د  والزراعي��ة،  الصناعي��ة  اجمل��االت 
ادى االس��تخدام املف��رط للمي��اه ف��ي 
اجملاالت املتع��ددة )الصناعية، الزراعية( 
ال��ى تناقص كبي��ر في املي��اه لالغراض 
االنس��انية بس��بب عدم وج��ود مصادر 
بديلة او عدم اس��تخدام وسائل حديثة 
ومتطورة لترش��يد االستهالك او اعادة 
معاجل��ة املي��اه الصناعي��ة والزراعي��ة 

املستخدمة.
فق��د اش��ارت العدي��د من تقاري��ر االمم 
املتح��دة والتقاري��ر الدولي��ة االخرى ان 
التناقص الكبير في املياه س��وف يكون 
بصورة كارثية في حال اس��تمراره على 
هذا املنوال فقد اشارت قمة مكسيكو 
للمي��اه املنعق��دة ف��ي اذار 2006 ال��ى 
بعض االرق��ام واالحصائيات املهمة في 

مجال املياه.
* تقدر كمية املياه العذبة التي جتري في 
مس��طحات مائية عاملي��ة نحو 41000 
كم3 في السنة يصل 27000 كم3 الى 
البحار ويتس��رب 5000كم3 الى اماكن 
قصية ف��ي باط��ن االرض ويبق��ى نحو 

9000 كم3 من املياه في يد االنسان.
* يرتبط نقص املي��اه في الدول النامية 
بأنتشار مجموعة من االمراض الوبائية 
حي��ث اش��ار تقرير دول��ي ال��ى ان 80% 
م��ن ام��راض مواطن��ي العال��م الثالث 
تس��ببها املي��اه امللوث��ة وان 10 مالين 
ش��خص ميوتون سنوياً للس��ب�ب ذاته 
ووفقاً لتقارير االمم املتحدة ميوت حوال�ي 
20000 طف��ل يومي��اً بس��بب نتائ���ج 

نق�ص املي�اه.

* رب��ع بليون انس��ان ف��ي 26 بل��داً في 
الوق��ت الراهن اليزيد نصي��ب الفرد من 
املاء سنوياً على 1000م3 من املاء سنوياً 
وه��و ما يه��دد بوقوع اكثر م��ن بليوني 
ش��خص ضمن خط الظمأ بحلول عام 

.2050
*وقد اشارت التقارير الصادرة من برنامج 
االمم املتحدة للبيئ��ة ان اكثر من نصف 
س��كان العالم س��وف يعيشون خالل 
30 عام��اً القادمة حتى ع��ام 2023 في 
مناطق تعان��ي نقص املياه وان منطقة 
غرب اسيا سوف تكون من اكثر املناطق 
معاناة في ش��حة املي��اه اذا ان %90 من 
سكانها س��وف يعانون من شحة عام 
2023. كم��ا اش��ار التقرير نفس��ه الى 
ارق��ام مائي��ة تخص املنطق��ة العربية 

منها:
*اش��ار التقري��ر ان 19 دول��ة عربية تقع 

حتت خط الفقر املائي
*يعان��ي 50 ملي��ون مواط��ن عربي في 
الوقت الراهن م��ن غياب املياه الصاحلة 
للشرب اضافة الى ان 80 مليون يعانون 
من تل��وث املياه وغياب الصرف الصحي 

املالئم.
*بلغ متوس��ط نصيب الف��رد في الدول 
العربي��ة من املاء س��نوياً 3300 م3 عام 
1990 وانخف��ض الرقم عينه الى 1250 
م3 في التس��عينات م��ن القرن املاضي 
ويق��در حالي��اً 650 م3 أي اق��ل من خط 
الفقر املائي املقدر نحو 800م3 س��نوياً 
وتتوقع اجلامعة العربي��ة ان تقع دولها 
كاف��ة حتت خ��ط الفقر املائ��ي بحلول 

.2025
لقد تفاقمت مش��كلة نقص املياه في 
العالم نتيجة ارتفاع الطلب على املياه 
ف��ي جميع انحاء العالم وعدم امكانية 

جتديد املياه ومصادرها.
ان تصاع��د ح��دة ازمة املي��اه تعود الى 

ثالثة اسباب رئيسية
*ارتفاع عدد الس��كان حيث يرتفع عدد 
الس��كان في االرض دون مواكبة لتطور 
مصادر املياه وبذلك ينعكس هذا االزدياد 
للسكان على مصادر املياه املتاحة على 
س��طح االرض وهي محدودة حيث يبلغ 
سكان االرض حوالي )6.1( بليون نسمة 

مع بقاء موارد املياه دون تغيير.
*إس��اءة التصرف مب��وارد املي��اه املتاحة 
من خالل اس��تخدام األساليب اخلاطئة 
والقدمية التي تتبعها العديد من الدول 
وفي مختلف اجمل��االت وخاصة الزراعية 
التي تؤدي الى استهالك كميات كبيرة 
من موارد املياه، وقد أشارت احدث دراسة 
الدولي للتكنولوجيا  البرنامج  أصدرها 
والبح��وث في الري والصرف حيث أجرى 
ه��ذا املركز دراس��ة على ع��دد من دول 
البلدان في الش��رق األوس��ط وإفريقيا 
وأش��ارت ال��ى مجموع��ة م��ن احلقائق 
املهمة ف��ي مجاالت املي��اه، فقد أوردت 
الدراس��ة ان من بن 21 بلدا يواجه ندرة 
ف��ي املياه هن��اك 12 في اقليم الش��رق 
األوس��ط وحوض املتوس��ط وقد حذرت 
الدراس��ة انه رغ��م النقص ف��ي موارد 
املياه فان االس��تعماالت اخلاطئة لهذه 
املوارد ما تزال قائمة على نطاق واس��ع، 
كما اشارت نفس الدراسة الى ان قطاع 
الزراعة يعد من اكثر قطاعات االقتصاد 
اس��تهالكأ للمياه في نف��س املنطقة 
حيث يبل��غ %80 من اجمال��ي الواردات 
املائية وهو م��ا اكدته االرق��ام الصادرة 
عن قمة مكس��يكو 2006 واكدت على 
ان معظ��م املي��اه ف��ي ال��دول العربية 
تذه��ب للزراعة حيث ما تزال اس��اليب 
ال��ري متخلف��ة تقنيا بش��كل مذهل 
وتس��تهلك حوالي %90 من موارد املياه 

والصناعة %4 والشرب 5%.
*التل��وث ال��ذي يجع��ل اكث��ر مص��ادر 
املياه غير صاحلة لالس��تخدام البشري 
فمص��ادر التل��وث كثي��رة وغالب��اً م��ا 
تكون مص��ادر املياه احد اهم املتضررين 
منه��ا فبس��بب السياس��ات الزراعية 
الص��رف الصحي  والصناعي��ة ومي��اه 
غي��ر املعاجل��ة الت��ي ترمى ف��ي مجاري 
االنهار وحتوي الكثير من امللوثات بسبب 
االسمدة الكيمياوية واملبيدات الزراعية 
املس��تخدمة الغ��راض الزراع��ة وبقايا 
املواد الكيميائية في عمليات التصنيع 

ومياه الصرف الصحي.
لق��د تضافرت ه��ذه االس��باب الثالثة 
ف��ي تصاعد ازمة نقص املياه وبش��كل 
كارثي. لقد س��بب تناق��ص املياه وعدم 
توزيعها بش��كل متس��او على سطح 
االرض الى بروز مش��كلة خطيرة اخرى 
هي مش��كلة اتس��اع ظاهرة التصحر 
وتراج��ع الغطاء النبات��ي نتيجة ارتفاع 
االم��الح في املناطق الت��ي تعتمد على 
املياه اجلوفية نتيجة االستخدام املفرط 
ملي��اه االب��ار وعدم جت��دد مص��ادر املياه 

اجلوفية.
كم��ا س��اهم التوزي��ع غير املتس��اوي 
للمياه في العالم الى تفاقم مش��كلة 
نقص املياه ففي حن تتقاسم 23 دولة 
ثلث��ي املوارد املائية العاملية يتوزع الثلث 
الباق��ي بش��كل غي��ر مت��وازن على ما 
تبقى من البلدان. ففي حن تعتبر مثل 
)البرازي��ل – كندا – الص��ن – كولومبيا 
–الواليات املتحدة – الهند – اندونيسيا–

روس��يا( اضافة الى دول االحتاد األوروبي 
اخلمس عش��رة من الدول احملظوظة في 
مج��ال املياه ف��أن مناطق واس��عة في 
العالم تعاني من شحة كبيرة في املياه 

في مقدمتها منطقة القرن اإلفريقي.

* عن صحيفة املتوسط

موارد المياه العربية: جذور األزمة وأبعادها

لقد سبب 
تناقص 
المياه وعدم 
توزيعها 
بشكل متساو 
على سطح 
االرض الى 
بروز مشكلة 
خطيرة اخرى 
هي مشكلة 
اتساع 
ظاهرة 
التصحر 
وتراجع 
الغطاء 
النباتي نتيجة 
ارتفاع االمالح 
في المناطق 
التي تعتمد 
على المياه 
الجوفية 
نتيجة 
االستخدام 
المفرط 
لمياه االبار 
وعدم تجدد 
مصادر المياه 
الجوفية

طالما استخدم 
األتراك 
العالقة المائية 
مع سورية 
والعراق 
باعتبارها 
مصدرا لالبتزاز 
السياسي 
ووسيلة من 
وسائل تحقيق 
المكاسب 
السياسية 
واالقتصادية 
حيث تسعى 
تركيا من 
خالل التحكم 
بمنابع األنهار 
التي تنبع 
منها دجلة 
والفرات إلى 
فرض هيمنة 
سياسية 
واقتصادية 
الستعادة 
اإلرث التاريخي 
لإلمبراطورية 
العثمانية

نهر الوند

ان امتالك العراق لثروات هائلة نفطية ومعدنية وبكميات اقتصادية يدفع 
تركيا للضغط على العراق من خالل استخدام المياه ربما كأحد أساليب 
الضغط االقتصادي باعتبار ان المياه هي ثروة تركية خالصة كما هو 
النفط وهذا ما أكدته التصريحات التي اطلقها كبار المسؤولين األتراك
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إّن العالم 
يتغير 

والسياسيون 
باتوا يصغون 
بشكل أكبر 
لشعوبهم، 

فعوض 
انتظار اللحظة 

السياسية 
المناسبة، 

يقترح المؤتمر 
»خلق شبكة 

من الخبراء 
وتقديم 

التوصيات 
لتكون بمثابة 
حجر أساس، 
بانتظار تبلور 

اتفاق سياسي 
حول مسألة 
المياه التي 

تشّكل عنصرًا 
حيويًا في 

حياتنا«

في األردن، 
إّن ندرة المياه 

تنذر بتحوّل 
الوضع إلى 
كارثي مع 
إزدياد عدد 

الالجئين 
السوريين. 

وتوضح ممثلة 
األمير حسن 

بن طالل 
األميرة سميّة 

بنت الحسن، 
أّن األردن هو 

رابع أفقر 
دولة مائيًا في 

العالم، في 
الوقت الذي 

يتزايد فيه 
عدد السكان 

باستمرار، 
وسط تحديات 

إستضافة 
المملكة 

الهاشمية 
لعدد متزايد 
من النازحين 

من دول 
المنطقة

متابعة ـ الصباح الجديد:

مؤمتر هدفه متهيد الطريق أمام »تبادل 
اخلب��رات ف��ي مج��ال إدارة م��وارد املياه 
من خالل التعاون اإلقليمي، وتس��ليط 
الض��وء عل��ى دور وس��ائل اإلع��الم في 
تعزيز ونش��ر املعرفة واخلب��رات، في ما 
يتعلق مبسألة إدارة املياه، وفق ما يؤّكد 
 »»Turkish Review رئيس حترير مجلة

كرمي باجلي.
وقد تزامن مؤمتر اسطنبول الذي نّظمه 
 »Strategic Foresight Group« مرك��ز
 Turkish»ومجل��ة لألبح��اث  الهن��دي 
»الوكال��ة  م��ع  بالتع��اون   ،»Review
الس��ويدية للتع��اون اإلمنائ��ي الدولي« 
للتع��اون  السويس��رية  و«الوكال��ة 
 »Bahcesehir« وجامع��ة  والتنمي��ة« 
التركي��ة ف��ي مق��ّر مجموع��ة زم��ان 
اإلعالمي��ة، مع الي��وم العامل��ي للمياه 

الذي صادف في 22 اجلاري.
وق��د حضرت��ه نخب��ة م��ن اإلعالميني 
وس��وريا  والع��راق  واألردن  لبن��ان  م��ن 
وتركيا وفلس��طني والسعودية واليمن 
والبحرين ومصر، ومسؤولون  واإلمارات 
ونواب ووزراء س��ابقون وخبراء في املياه، 
وذلك لبحث حتويل مبادرة السالم األزرق 
إل��ى تع��اون عاب��ر للحدود في الش��رق 

األوسط.
 Strategic Foresight« مبادرة أطلقتها
Group« ع��ام 2011 مس��توحية م��ن 
ش��عارها »إبص��ار الن��ور قب��ل ش��روق 
الش��مس«. وته��دف إلى حتوي��ل املياه 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط، إلى 
أداة لصنع الس��الم، ب��دل كونها عامالً 
لتأجي��ج النزاع��ات واحل��روب، من خالل 
تعزيز التعاون اإلقليمي لتحقيق األمن 

املائي في املنطقة.
والس��ؤال الذي أثاره مؤمتر اس��طنبول، 
»ملاذا ال ننطلق من املياه باعتبارها حجر 
الزاوي��ة ف��ي التع��اون بني دول الش��رق 
األوس��ط على غرار اجلماع��ة األوروبية 
للفحم والصلب، التي شّكلت أساس 
التعاون اإلقليمي في أوروبا في 1950؟«

 Strategic Foresight« ويؤّك��د رئي��س
Group« في الهند صنديب واس��ليكر 
التحدي��ات  أب��رز  املي��اه ستش��كل  أّن 
املستقبلية في العشرين سنة املقبلة. 
ويق��ول ل���« اجلمهوري��ة«: »نحن كمن 
يريد السباحة في نهر لكن هناك تيار، 
فإّما أن نهرب وندي��ر ظهرنا لآلخرين أو 
أن نغرق، وإّما أن نتعاون ونكون جميعنا 

بأمان«.
ويش��دد عل��ى أّن احللول »املس��تحيلة 
تصبح ممكنة عندم��ا يكون هناك إرادة 
وعزم، ويجب بناء الثقة بني الدول التي 
تتقاس��م املي��اه«. ويتس��اءل »ه��ل ما 
حصل ف��ي أوروبا ال ميك��ن حتقيقه في 

الشرق األوسط؟«
ويحّذر من خطورة تدمير البنى التحتية 
للمي��اه، الت��ي يس��تغرق إصالحها 15 
س��نة على األقل، وانع��كاس ذلك على 
األم��ن الغذائ��ي والكهرب��اء والصحة 

والصناعة.

لبنان

 Strategic« ويوضح ل� »اجلمهورية« أّن
Foresight Group« ل��ن تق��ّدم حل��والً 
تقني��ة للبن��ان، لكّن مهمته��ا تزويده 
باملعرف��ة، وإطالعه على جت��ارب الدول 
األخرى ليستفيد منها في إدارة موارده 

املائية.
إدارة م��وارد، يب��دو لبن��ان بعي��داً عنها 
بس��بب عدم توافر اإلرادة السياس��ية 
لتطبيقها، واملضح��ك املبكي أّنه بلد 
يش��تهر بثروت��ه املائي��ة. ويق��ول أحد 
أن  أردت  »إذا  اللبناني��ني:  الصحافي��ني 
أشرب ليس لدي مياه شفة في منزلي، 

وفي ح��ال توافرت، تك��ون ملوثة، وذلك 
بفع��ل س��وء اإلدارة وتض��ارب مصالح 

السياسيني«.
 Strategic Foresight نصيح��ة«  أّم��ا 
Group« إل��ى لبن��ان وفق م��ا وردت في 
تقرير« الس��الم األزرق »، أن يس��ارع إلى 
تخفيض نسبة خسارته للمياه وضبط 
الطل��ب املتصاعد عليها من خالل بناء 

سدود، وإعادة تكرير مياه اجملارير.

اسطنبول

وضع اس��طنبول لم يك��ن أفضل حاالً 
من امل��دن اللبنانية مطلع تس��عينات 
الق��رن املاض��ي. إذ كان��ت تقتصر فترة 
التغذي��ة باملي��اه عل��ى س��اعة واحدة 
يومي��اً في الفترة املمتدة من 1991 إلى 

عام 1994.
لك��ّن هذا الواق��ع تغّير مع ف��وز رئيس 
ال��وزراء الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان 
برئاس��ة بلديته��ا ع��ام 1994، وذل��ك 
بفضل وضع احلكوم��ة خطة عقالنية 
ويق��ول  املدين��ة.  مش��كالت  ملعاجل��ة 
أح��د الصحافيني األت��راك: » قد تكون 
لدين��ا تكنولوجيا حديث��ة، ولكن ذلك 
ال يكف��ي، فإننا نحتاج إل��ى إدارة جيدة 
متلك خطة عقالنية وأخالقية ال مكان 

فيها للفساد« .

األردن

أّم��ا ف��ي األردن، ف��إّن ن��درة املي��اه تنذر 
بتحّول الوضع إلى كارثي مع إزدياد عدد 
الالجئني السوريني. وتوضح ممثلة األمير 
حس��ن بن ط��الل األميرة س��مّية بنت 
احلسن، أّن األردن هو رابع أفقر دولة مائياً 

في العالم، في الوقت الذي يتزايد فيه 
عدد الس��كان باستمرار، وسط حتديات 
إس��تضافة اململكة الهاش��مية لعدد 

متزايد من النازحني من دول املنطقة.
وتلفت إلى أّنه خالل األعوام العش��رين 
املقبل��ة، »س��يعيش م��ا يق��ارب 300 
ملي��ون عربي في ظّل ظروف ندرة املياه، 
ومبع��دل يق��ارب 500 مت��ر مكعب من 
املي��اه للش��خص الواحد في الس��نة، 
وهي نصف الكمية احملّددة عاملياً كخّط 

للفقر املائي«.
إلى جان��ب ذلك، ال ميك��ن إغفال وجود 
أزمة بني األردن وس��وريا بش��أن تقاسم 
مياه اليرم��وك، فضالً عن ع��دم التزام 
إس��رائيل باحلقوق التي أقّرتها إتفاقية 
السالم » وادي عربة« لألردن عام 1994.

وتقول األم��ني العام الس��ابق في وزارة 
املياه والري الدكتورة ميس��ون الزعبي: 
»نحن س��نقاتل مل��ا وعدن��ا بتحقيقه 
وف��ق ما ورد في إتفاقية الس��الم، جلهة 
حقوقن��ا ق��ي مي��اه نه��ر األردن واملياه 

اجلوفية في وادي عربة«.
جتدر اإلش��ارة إل��ى أّن نه��ر األردن الذي 
تتقاس��مه اململك��ة الهاش��مية م��ع 
س��وريا وفلس��طني وإس��رائيل، تبل��غ 
حص��ة األردن في��ه 23 في املئ��ة، فيما 
تأخذ إس��رائيل 64 في املئة من مياهه، 
وس��وريا 25 وفلس��طني 5 ف��ي املئ��ة 

فقط.

العقبة اإلسرائيلية

أّما لس��ان ح��ال الوفد الفس��لطيني، 
»كيف ندفع إسرائيل للقبول بتقاسم 
ومتس��اوية،  عادل��ة  بص��ورة  املي��اه 
والتخفي��ف م��ن معان��اة ش��عبنا ؟« 

»تس��لط إس��رائيلي« يعرقل أّي مساٍع 
في الشرق األوسط للوصول الى تعاون 
إقليمي في مجال املي��اه. ويقول رئيس 
جلنة الطاقة واملياه في البرملان اللبناني 
»إس��رائيل  قبان��ي:  محم��د  النائ��ب 
تغتص��ب مي��اه فلس��طني لتحقي��ق 
رفاهيتها املفرطة، فيما يعاني الشعب 
الفلس��طيني م��ن العط��ش«، ويذّكر 
باغتصاب الدول��ة العبرية 83 في املئة 
من املياه اجلوفية في الضفة الغربية .

غي��ّر أّن العض��و في مجل��س اللوردات 
البريطان��ي رت ه��ون ألدردي��س، يعتبر 
أّنه ميك��ن اإلنطالق من املي��اه لتحقيق 
الس��الم. ويق��ول: »ال نس��تطيع من��ع 
الس��مكة م��ن عب��ور احل��دود، ميكننا 
البدء من جتربة إيرلندا الش��مالية التي 
س��اعدت في حتقيق الس��الم عبر جلنة 
مصايد األسماك في إيرلندا الشمالية، 
لتحقيق السالم في الشرق األوسط«.

إنعدام ثقة وس��وء فهم حول تقاسم 
املي��اه، يضلل أيضاً العالقة بني س��وريا 
والعراق وتركيا، في ظّل انتش��ار ظاهرة 
»ح��رب الس��دود« عل��ى نه��ري دجل��ة 

والفرات.
سدود قد تتحول الى حّل في املستقبل، 
وفق ما يؤّكد مسؤول »مجموعة زمان« 
اإلعالمي��ة اكرمي دومانل��ي، الذي يرى أّن 
»هذه الس��دود بفع��ل التغيير املناخي 
س��تكون الوس��يلة األضمن للحفاظ 
عل��ى املي��اه«. ففي العش��رين س��نة 
املقبلة س��تصبح موارد تركي��ا املائية 

محدودة، ولن تبقى دولة غنية باملياه.
ويق��ول أحد املس��ؤولني األت��راك الذي 
يفضّل عدم اإلفصاح عن إسمه: »املياه 
هبة من اهلل لكن لها ثمن، نحن ال نهدد 
جيرانن��ا بل لدينا مخ��اوف من التغيير 

املناخ��ي، واذا تناق��ص س��قوط الثلوج 
على اجلبال كيف سنواجه ذلك؟«

ويقترح وضع تس��عيرة عادل��ة للمياه 
ويقول:  للحف��اظ عل��ى اس��تدامتها، 
»علين��ا عدم تضيي��ع أي قط��رة ماء«. 
تس��عيرة يحّذرالعض��و ف��ي الهيئ��ة 
املنّظم��ة للمؤمتر وزير املالية الس��ابق 
محمد شطح من ارتداداتها السلبية.

ويقول شطح: »بيع املياه هو أسوء شي 
ميكن فعله للفقراء، وعلينا التمييز بني 
املياه لإلس��تعمال الش��خصي، والتي 
تعتب��ر حقاً إنس��انياً، وبني اس��تخدام 
املياه للزراعة والصناعة، فهي ليس��ت 

سلعة إقتصادية عادية«.
ويدعو وسائل اإلعالم إلى تعزيز مفهوم 
قيام إدارة مش��تركة للمياه في الشرق 
األوس��ط، ع��وض أن ترّك��ز تغطيته��ا 
على اته��ام بلد دون اآلخر بالس��يطرة 
على حص��ص أكبر من املي��اه، وتغذية 

النزاعات بني الدول.
غي��ر أّنه يس��تبعد ف��ي الوق��ت عينه 
التوصل ال��ى تعاون إقليمي في ش��أن 
املياه، ف��ي ظّل غرق دول أساس��ية في 
املنطق��ة ف��ي أت��ون احل��رب، »فعندما 
يتبّدل املش��هد وينتج عن��ه حكومات 
أكث��ر دميوقراطي��ة ميك��ن مس��اءلتها، 
حينها ميكن رس��م ه��ذه اللوحة«، من 
دون أن يغف��ل مس��ألة مهم��ة وه��ي 
اس��تهالك الطرف اإلس��رائيلي 83 في 
املئة من مي��اه الضفة الغربية، ويقول: 
»علينا إغالق هذه الفجوة لنس��تطيع 

التقدم«.

جتارب

التجارب األفريقية واآلسيوية واألوروبية 

في اإلدارة املش��تركة للمص��ادر املائية 
العابرة للحدود«، ال سيما جتربتي الراين 
والدان��وب، أث��ارت إعجاب املش��اركني، 

ووجدوا فيها منوذجاً يحتذى به.
ويس��هب فيليب ويلر ف��ي احلديث عن 
املائي��ة  للمص��ادر  املش��تركة  اإلدارة 
العابرة للحدود بني الدول املوّقعة على 
اإلتفاقية املتعلقة بحوض نهر الدانوب، 
وعن تب��ادل اللجنة الدولية حلماية نهر 
الدانوب)ICPDR ( املعرفة بينها ووجود 
نظام إنذار مبكر لديه��ا للحوادث، في 
حال تعّرض مياه أي من البلدان املوقعة 

على اإلتفاقية للتلوث.
ويق��ول ويلر:«ليس فقط احلكومات، بل 
اجملتمع املدن��ي والقطاع اخلاص أصبحا 
جزءاً من املعادلة ملس��اعدتنا في نش��ر 
املعرفة بش��أن التوفير في اس��تعمال 

املياه«.
جت��ارب أوروبي��ة يدع��و وزي��ر اخلارجي��ة 
التركي��ة الس��ابق ياش��ار ياك��ش إلى 
البن��اء عليه��ا، وين��ّوه ب��إدراك اإلحت��اد 
األوروبي أهمية التعاون بني دوله، حيث 
انطلق من إتفاق الفحم واحلديد، ويأمل 
تطبيقه��ا لتحقيق التع��اون في اجملال 

املائي في منطقة الشرق األوسط.
ويق��ول ياك��ش: »املعي��ار لي��س فقط 
تقاس��م ب��ل طريق��ة إدارته��ا، علين��ا 
إستلهام التجربة األوروبية، حتى لو لم 
يكن بني بلدان الش��رق األوس��ط موارد 
مائية مش��تركة، وأن يس��هم اإلعالم 
ف��ي توضي��ح املس��ائل، ب���دل تردي�د 
إتهام�ات لتركيا بسرقة مي�اه الع�راق 

وسوري�ا«.
ومب��ا أّن العال��م يتغي��ر والسياس��يون 
باتوا يصغون بشكل أكبر لشعوبهم، 
السياس��ية  اللحظة  انتظ��ار  فعوض 
املناس��بة، يقترح املؤمتر »خلق ش��بكة 
م��ن اخلبراء وتق��دمي التوصي��ات لتكون 
مبثاب��ة حج��ر أس��اس، بانتظ��ار تبلور 
اتفاق سياسي حول مسألة املياه التي 

تشّكل عنصراً حيوياً في حياتنا«.
وإل��ى جان��ب اإلتفاق��ات الثنائي��ة بني 
البل��دان املعني��ة، والت��ي تتعل��ق على 
س��بيل املثال بالنهر الكبي��ر بني لبنان 
وسوريا، ونهر اليرموك بني األردن وسوريا، 
والعاص��ي بني لبن��ان وس��وريا وتركيا، 
يطالب املؤمترون بضرورة تش��كيل جلنة 
إقليمي��ة مش��تركة ألح��واض األنهار 
بني ممثلني ع��ن احلكومات، تكون مظلة 
إلدارة موارده��م املائي��ة، ملواجهة خطر 

التغّير املناخي واجلفاف.
ه��ذا عل��ى مس��توى التمني��ات، أّم��ا 
عل��ى صعي��د الواق��ع، تب��دو اللحظة 
السياس��ية غير مواتية اليوم لتحقيق 
هذا الهدف. وبانتظ��ار ذلك، اتُفق على 
إط��الق »الش��بكة اإلعالمية للس��الم 
األزرق في الش��رق األوس��ط«، التي من 
شأنها نشر املعرفة حول املياه وجتنيب 
النزاعات، وحمل رس��الة التعاون املائي 

الى صّناع القرار.
رس��الة، مهّمة اإلعالم نش��رها وزيادة 
الوعي. إعالم يتوقف عليه حتفيز اجملتمع، 
إذ تعتبر احلملة التي قامت بها وسائل 
اإلعالم التركية لتش��جيع إعادة تدوير 
س��دادات زجاجات املياه البالس��تيكية 
واستخدامها لكراس��ي املعوقني دليالً 
على إمكان إحداث اإلع��الم تغييراً في 

ذهن الرأي العام.
ويبقى األمل بغد أفض��ل. غد، عّل دول 
الشرق األوس��ط تتعلم فيه من جتربة 
اإلحتاد األوروبي لتقاسم املعرفة وحتويل 
ندرة املياه الى فرصة للتعاون، بإنش��اء 

مشاريع مشتركة عبر احلدود.
وفي احملصل��ة، اتفق املؤمت��رون على أّنه 
»ال خيارأمامنا س��وى الس��الم األزرق«، 
س��الم قوام��ه حس��ن إدارة مياهنا في 
الداخ��ل، وثقة متبادلة م��ع دول اجلوار، 
عمادها تعاون إقليم�ي بني دول الشرق 

األوسط.

»السالم األزرق في الشرق األوسط«: من أين نبدأ؟

يستبعد في الوقت عينه التوصل الى تعاون إقليمي في شأن المياه، في 
ظّل غرق دول أساسية في المنطقة في أتون الحرب، »فعندما يتبدّل 
المشهد وينتج عنه حكومات أكثر ديموقراطية يمكن مساءلتها، 

حينها يمكن رسم هذه اللوحة«، من دون أن يغفل مسألة مهمة وهي 
استهالك الطرف اإلسرائيلي 83 في المئة من مياه الضفة الغربية، 

ويقول: »علينا إغالق هذه الفجوة لنستطيع التقدم«.

اتفق المؤتمرون 
على أنّه »ال 
خيارأمامنا سوى 
السالم األزرق«، 
سالم قوامه حسن 
إدارة مياهنا في 
الداخل، وثقة متبادلة 
مع دول الجوار، 
عمادها تعاون 
إقليمي بين دول 
الشرق األوسط

سد في األناضول

نهر النيل
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الملف

بالعودة للخالف 
المائي بين 
العراق وتركيا 
حول فكرة 
بيع المياه 
ومدخلها 
االقتصادي 
المحدد بنحو 
800 ألف 
دوالر أميركي 
سنويًا. يمكن 
أن يدفعها 
العراق ليس 
كنقد مالي 
مقابل حصوله 
على حصة 
إضافية من 
المياه وإنما 
تقديم حوافز 
اقتصادية 
بديلة كـ : 
زيادة حجم 
التبادل التجاري 
بين البلدين، 
حصول تركيا 
على أسعار 
تفضيلية تقل 
عن السعر 
العالمي عند 
شرائها للنفط 
العراقي أو 
الغاز السوري

 تركيا تتحكم 
بنصف إيرادات 
النهرين مقابل 
ترك نصفها 
االخر لكل 
من سوريا 
والعراق. 
المأخذ 
األساس على 
تركيا أنها 
تمتلك فائضًا 
مائيًا يزيد 
على حاجتها 
األساس 
في منطقة 
األناضول 
مقابل عجز 
مائي تعاني 
منه كل من 
سوريا والعراق 
خاصة العراق 
باعتباره 
دولة مصب 
ويعاني من 
فقر بإجمالي 
موارده المائية

 صاحب الربيعي

إن إحدى األس��باب الرئيسية لتفاقم 
أزم��ة املي��اه وع��دم التوص��ل حلل��ول 
أربع��ة عق��ود م��ن  عقاني��ة خ��ال 
الزم��ن مع الدول املتش��اطئة للعراق، 
يع��ود لربطه��ا مبلفات ال مت��ت بصلة 
للمياه وبش��كل خ��اص منها امللفات 
السياس��ية واألمنية. فالنقاش الدائر 
حول اخل��اف على حص��ص املياه في 
نهري دجلة والفرات بعيداً عن امللفات 
السياس��ية واألمني��ة طابع��ه تقني 
وتخصصي وبإتباع املدخل االقتصادي 
ميك��ن وضع امللفات الفني��ة والتقنية 
على املسار الصحيح في أي مفاوضات 

حول املياه. 
مبعنى أخ��ر اخل��اف املائي ب��ن الدول 
املتش��اطئة ليس قانونياً بحتاً على ) 
شرعية من عدم شرعية ( االستفادة 
من كميات مح��ددة من مياه النهرين 
وإمن��ا على حجم حصص املياه، فدولة 
املنبع ) تركيا ( تتحكم بنصف إيرادات 
النهرين مقابل ترك نصفها االخر لكل 
من سوريا والعراق. املأخذ األساس على 
تركي��ا أنها متتل��ك فائض��اً مائياً يزيد 
على حاجتها األس��اس ف��ي منطقة 
األنضول مقابل عجز مائي تعاني منه 
كل من س��وريا والعراق خاصة العراق 
بإعتباره دولة مص��ب ويعاني من فقر 

بإجمالي موارده املائية.
وعن��د تفكيك األزم��ة جن��د أن تركيا 
لديه��ا فائ��ض مائي وس��وريا والعراق 
لديهم��ا عجزاً مائياً، فاحلصص املائية 
املق��ررة للبلدين ال تف��ي مبتطلباتهما 
املائي��ة. واحل��ل يكمن بأن تزي��د تركيا 
م��ن حصصهما املائية، وجت��د تركيا ) 
باعتباره��ا دولة منبع ( إن��ه ليس من 
اإلنصاف واملعقولية أن تنفق مليارات 
من الدوالرات لبناء الس��دود واخلزانات 
املائي��ة خلزن املي��اه الفائض��ة وتنمية 
امل��وارد املائية اخملتلفة ومن ثم منحها 

مجاناً لكل من سوريا والعراق.
تركي��ا تقر بوجود فائ��ض مائي لديها 
من إيرادات نه��ري دجلة والفرات جراء 
اعتمادها تقنيات حديثة وآليات حتكم 
وتخزي��ن لتوفي��ر املي��اه، أي أن املي��اه 
اخملزونة بع��د أن كانت م��ادة طبيعية 
)مادة أولي��ة( أصبحت مادة )صناعية( 
)التخزي��ن  نفق��ات  ذات  س��لعة 
وبإس��قاط  والصيان��ة(  والتش��غيل 
القيم��ة االقتصادي��ة للم��ادة األولية 
) املي��اه الطبيعي��ة ( م��ن احلس��ابات 
املتش��اطئة لعدم  االقتصادية للدول 
وج��ود س��ند قانون��ي يدعم أس��واق 
املياه ضم��ن احلوض الواح��د، يتوجب 
النظر لنفقات ) التخزين والتش��غيل 
والصيانة ( للمنشآت املائية. فالوحدة 
املائي��ة )الطبيعي��ة( ُحمل��ت نفقات 
تصنيعية، وبالتالي أصبحت س��لعة 
اقتصادية ذات س��عر محدد. ميكن بيع 
خدماتها )نفقات التخزين والتشغيل 
والصيان��ة مع ربح معقول( إلى الدول 
املتشاطئة، وبذات اإلطار ميكن بيعها 
كس��لعة اقتصادي��ة )مي��اه طبيعية 
– م��ادة أولي��ة – يضاف إليه��ا نفقات 
التخزي��ن والتش��غيل والصيان��ة مع 
ربح معقول ( إلى دول املنطقة اجملاورة 

)الدول غير املتشاطئة(.

السند القانوني لبيع املياه :

1 – ال يجي��ز القان��ون الدول��ي لألنهار 
املنب��ع للمي��اه  بي��ع دول��ة  الدولي��ة 
لدول أس��فل النه��ر أو حوضه، حيث 
أن حص��ص مي��اه النه��ر الدولي يتم 
توزيعها تبع��اً لقواعد القانون الدولي 
الذي يقر باحلاجات الفعلية للمشاريع 

التنموية والسكانية.
2 – ال يجي��ز القانون الدولي نقل مياه 
النهر الدولي إلى منطقة خارج حوضه 

دون موافقة الدول ذات الصلة.
3 – ال توج��د قاع��دة قانونية صريحة 
على منع بيع املياه من األنهار الوطنية 
إل��ى ال��دول الفقي��رة باملي��اه ) توجد 
س��وابق تاريخي��ة لبيع وش��راء املياه 
على مس��توى العالم بن سنغافورة 
وماليزيا في الع��ام 1961، 1962. وبن 
هونغ كونغ والصن ف��ي العام 1983، 
1984 وكذل��ك ش��راء املي��اه من قبل 

قبرص واليونان وجبل طارق (.
4 – مقررات كافة املؤمترات واالجتماعات 
اإلقليمي��ة ذات الصل��ة ف��ي منطقة 
الشرق األوسط رفضت بشكل قاطع 

فكرة إنشاء سوقاً للمياه.
5 – أقر القانون الدولي بوجوب استرداد 
قيمة املياه من املستهلك واعتبار املياه 
كس��لعة اقتصادية للح��د من الهدر 

املائي خاصة مياه الشفة والري.
نس��تنتج مما س��بق أن زي��ادة حصص 
املياه لكل من سوريا والعراق من نهري 

دجلة والفرات منوط ب� : 
1 – احلالة األولى : تنازل تركيا عن جزء 
من حصته��ا املائية لكل من س��وريا 
والع��راق حن يكون متوس��ط إيرادات 
النهري��ن مبعدله الطبيعي. إس��تناداً 
ملبادئ ُحس��ن اجلوار حيث تبدي تركيا 
اس��تعدادها لتلبي��ة احلاج��ات املائية 
املاس��ة ل��كل م��ن س��وريا والع��راق، 
ش��رط عدم وج��ود ملفات سياس��ية 
وأمني��ة عالقة ووج��ود عاقات جتارية 
جيدة بحيث تك��ون املفاضلة مجدية 

بن خلق أزمة مائي��ة مقابل اإلطاحة 
باملنافع التجارية.

ومع ذلك هناك حدود ما )أو خط أحمر( 
ال ميك��ن أن تتخط��اه تركي��ا إلرض��اء 
جيرانها العرب العتبارات ستراتيجية 
وأمني��ة وأدوار إقليمية حيث ال يعقل 
املائي��ة  املتطلب��ات  زادت  أن��ه كلم��ا 
للمشاريع التنموية والسكانية لكل 
من س��وريا والعراق تعمل تركيا على 
تلبيتهما م��ن خال التنازل عن كامل 

حصتها املائية في النهرين.
2 – احلالة الثانية : تتنازل تركيا عن جزء 
م��ن فائضها املائي ) خزينها املائي في 
بحيرات الس��دود ( إلى كل من سوريا 
والعراق، حن يكون متوس��ط إيرادات 
النهري��ن أقل م��ن املع��دل الطبيعي، 
أي عن��د انخف��اض إي��رادات النهري��ن 
نتيج��ة اجلفاف وانحب��اس الهطوالت 
للمدخل االقتصادي  املطرية. إستناداً 
حي��ث تدفع كاً م��ن س��وريا والعراق 
بإعتباره��ا  اإلضافي��ة  املي��اه  فات��ورة 
نفق��ات ) تخزين وتش��غيل وصيانة ( 
وحتديداً بهذا املدخل االقتصادي هناك 
ضبابي��ة ف��ي القان��ون الدول��ي حول 
جواز اس��تحصال دولة املنبع لنفقات 
 ) والصيان��ة  والتش��غيل  التخزي��ن   (
للمي��اه اإلضافي��ة التي ق��د حتتاجها 

الدول املتشاطئة أو الدولة احلوضية.
3 – احلال��ة الثالث��ة : تضم��ن تركي��ا 
حصص مائية كافية لكل من سوريا 
والع��راق لتلبية حاجة مش��اريعهما 
التنموي��ة والنم��و الس��كاني، بغض 
النظ��ر عن املع��دل الطبيع��ي أو غير 
الطبيع��ي إلي��رادات مي��اه النهري��ن. 
استناداً ملبادئ ُحسن اجلوار والعاقات 
التجاري��ة املتمي��زة التي جتن��ي منها 
فوائ��د تف��وق بأضعاف م��ا قد حتصل 
عليها م��ن مطالبتها بفات��ورة املياه 
اإلضافي��ة الت��ي تش��وبها الضبابية 
القانونية، ش��رط عدم وج��ود ملفات 
سياس��ية وأمنية عالقة تعقد ُسبل 

حل ملف املياه.
احللول املقترحة إلنهاء األزمة املائية :

أوالً – مب��دأ احلواف��ز املالي��ة : مازالت 
فك��رة بي��ع املياه م��ن احل��وض املائي 
الدول��ي تثير الكثير م��ن االعتراضات 
القانونية ولم يستقر  واالش��كاليات 
الرأي القانوني والسياس��ي بش��أنها 
بش��كل نهائ��ي، فلمتحمس��ن لها 
خاص��ة م��ن دول املنبع يج��دون طاملا 
هناك اتفاقاً بن دول احلوض على توزيع 
حص��ص املياه بش��كل عقاني. فمن 
حق الدول��ة التصرف بحصتها املائية 
سواًء عبر اس��تثمارها على املستوى 
الوطني في مشاريع التنمية املتعددة 
أو اس��تثمارها خارج احل��دود الوطنية 
على شكل س��لعة لبيعها في سوق 
املي��اه اإلقليمي للدول املتش��اطئة أو 

غيرها من الدول اإلقليمية. 
باإلضافة إلى أن دولة املنبع ) أو الدولة 
املص��درة للمياه ( عند ع��دم حاجتها 
املاس��ة حلصتها املائية على املستوى 
الوطن��ي فإنها تعمل عل��ى تخزينها 
في خزاناته��ا املائية واحلف��اظ عليها 
من التلوث مما يترت��ب عليها تكاليف 
التل��وث،  التخزي��ن، من��ع   ( إضافي��ة 
التش��غيل والصيانة، وإقامة السدود 
( وبالتال��ي فإنها القيم��ة االفتراضية 
للمياه الطبيعية لم تعد من الناحية 
العملية سلعة مجانية غير خاضعة 

لقوان��ن الس��وق وإمن��ا س��لعة ) ذات 
تكاليف تصنيعي��ة ( تخضع لقوانن 
الس��وق في حتديد س��عرها احلقيقي 
إليها  )كلفة املياه احلقيقي��ة مضافاً 
تكاليف التسويق كسلعة اقتصادية 
ف��ي  والطل��ب  للع��رض  خاضع��ة 

السوق(.
ف��ي ح��ن أن املعارض��ن لفك��رة بيع 
املي��اه م��ن ال��دول املتش��اطئة التي 
تعان��ي من )عجز أو فق��ر مائي( جتدها 
فك��رة متعارضة مع القان��ون الدولي 
حول األنهار الدولية والذي يقر بتوزيع 
منصف وع��ادل للمياه تبعاً للحاجات 
وال  املتش��اطئة  لل��دول  الضروري��ة 
يجيز لل��دول املتش��اطئة )دول املنبع 
أو غيرها( تخزي��ن مياه احلوض الدولي 
ال��ذي يزي��د عل��ى حاجته��ا الفعلية 
)حتى لو كان ضم��ن حصتها املقررة( 
إلس��تثماره كس��لعة قابل��ة للبي��ع 
للدول املتش��اطئة أو غيرها من الدول 
فاإلعت��راض على س��وق  اإلقليمي��ة. 
املياه يس��تند ملبدأ احلاجات الضرورية 
للمي��اه في دول احل��وض املائي، وليس 
لفكرة تقاسم املياه ومن ثم التصرف 
باحلصص املائية كسلعة قابلة للبيع 
والش��راء مقاب��ل معان��اة دول احلوض 

األخرى من عجز أو فقر مائي مزمن.
املتحمس��ن   ( ب��ن  الفاص��ل  ال��رأي 
واملعترض��ن ( عل��ى فكرة بي��ع املياه 
ف��ي س��وق إقليمي��ة يتأط��ر باملردود 
املالي لل��دول املصدرة للمياه وبوجوب 
دف��ع قيمة املياه اإلضافي��ة من الدول 
املتشاطئة التي تعاني من عجز أو فقر 
مائي وبالتالي زيادة اآلعباء املالية على 
كافة املشاريع التنموية مما يؤثر سلباً 
عل��ى إجمالي الدخ��ل القومي ويحد 
من فرص النهوض باملشاريع التنموية 
املستقبلية كون املياه عنصر أساسي 

لنجاحها أو فشلها.
 ( امل��آزق  له��ذا  االقتص��ادي  املدخ��ل 
القانون��ي، السياس��ي، واملال��ي ( بن 
الدول املتش��اطئة وج��وب دفع قيمة 
املي��اه التي تزي��د على حص��ة الدولة 
التي تعاني من العجز أو الفقر املائي، 
لنفت��رض أن الع��راق ال��ذي يعاني من 
عج��ز مائ��ي بنح��و ) 2 – 3 ( مليار م3 
س��نوياً، يحتاج لش��راء نح��و 2 مليار 
م3 مياه من تركيا وبإفتراض أن س��عر 
املت��ر املكعب الواحد نح��و 0.40 دوالر 
أمريكي يتوجب أن يدفع العراق لتركيا 
نحو 800 أل��ف دوالر أمريكي س��نوياً 
لقاء ذل��ك تبعاً للمدخ��ل االقتصادي 
إلخت��اف وجهات النظر ب��ن اجلانبن 
ح��ول فكرة بي��ع املياه، لك��ن الفكرة 
ذاتها ال تقتصر على اجلانب االقتصادي 
وإمن��ا يتخللها خاف ذات طابع قانوني 
حول تفسير بنود القانون الدولي حول 

تقاسم املياه في األنهار الدولية.
االقتص��ادي   ( اخلاف��ن  كا  ويؤط��ر   
والقانوني ( بُعد سياسي يتعلق بالدور 
اإلقليمي ل��كا البلدين ومحاولة كل 
منهما حتجيم دور اآلخر على الصعيد 
اإلقليمي من خال حرق األوراق الرابحة 
) املي��اه بالنس��بة لتركيا وبالنس��بة 
للعراق وس��وريا دعم ح��ركات التمرد 
التركية ( في اللعبة السياسية على 

املستوى اإلقليمي.
إن إس��قاط اجلان��ب السياس��ي م��ن 
اخل��اف املائي ب��ن الدول املتش��اطئة 
كفيل بحل املش��اكل املائية العالقة، 

وبالع��ودة للخ��اف املائي ب��ن العراق 
وتركيا حول فكرة بيع املياه ومدخلها 
االقتص��ادي احملدد بنحو 800 ألف دوالر 
أمريكي سنوياً. ميكن أن يدفعها العراق 
ليس كنقد مالي مقابل حصوله على 
حص��ة إضافي��ة من املي��اه وإمنا تقدمي 
حواف��ز اقتصادي��ة بديلية ك��� : زيادة 
حجم التب��ادل التجاري ب��ن البلدين، 
حصول تركيا على أس��عار تفضيلية 
تقل عن الس��عر العاملي عند شرائها 
للنف��ط العراق��ي أو الغ��از الس��وري، 
مس��اهمة كل من العراق وسوريا في 
مش��اريع مش��تركة مع تركيا بشأن 
متويل برامج التنبؤ بالفيضانات ونظم 
الرص��د املائي واملناخ��ي وتنمية املوارد 
املائي��ة املس��تدامة، حتس��ن نوعي��ة 
املياه، وإقامة اخلزانات املائية والسدود 
لصالح كافة دول احلوض مقابل قيام 
تركي��ا بتأمن احلاجات املائية الفعلية 
ل��كل م��ن الع��راق وس��وريا وتق��دمي 
خبراتها ف��ي مجال املياه للتقليل من 

الهدر املائي في كا البلدين. 
االقتصادي��ة  احلواف��ز  نظ��ام  يع��د 
البديلي��ة مدخل مناس��ب حلل أزمات 
املياه العالقة بن الدول املتش��اطئة، 
وعند ع��دم قدرة بعض الدول الفقيرة 
) املتش��اطئة ف��ي األنهار  اقتصادي��اً 
الدولية ( والتي تزي��د حاجتها للمياه 
على اعتماد نظام احلوافز االقتصادية 
املنب��ع، فيمك��ن  البديلي��ة م��ع دول 
ملنظم��ات األمم املتح��دة ذات الصل��ة 
أن تس��اهم ف��ي متويل نظ��ام احلوافز 
االقتصادي��ة البديلة م��ن خال تقدمي 
اخلبرات التكنولوجية وإقامة مشاريع 
مائية لصالح كافة دول احلوض املائي.     
ثانياً – مب��دأ تبادل املنفعة : تس��عى 
تركي��ا م��ن خ��ال مش��روعها املائي 
العم��اق ) ال� GAP ( لعب دور إقليمي 
في منطقة الشرق األوسط من خال 
إنش��اء بن��ك مائ��ي يوفر املي��اه لدول 
املنطقة الت��ي يعان��ي معظمها من 
فق��ر مائي أو عج��ز مائي، لق��د أبدت 
اس��تعدادها بتوفير املي��اه لكافة دول 
املنطق��ة واقترح��ت مش��اريع مائية 
عديدة لنقل املياه، كان إبرزها في عقد 
الثمانيات من القرن املنصرم املسمى 
ب� ) أنابيب الس��ام ( لتزويد كافة دول 
اخللي��ج إضاف��ة إلى إس��رائيل واإلردن 
والعراق وس��وريا، ومشروعاتها األخرى 

لتزويد كل من اليونان وقبرص باملياه.
 بالرغ��م م��ن حاج��ة دول املنطق��ة 
التركية رفض��ت االقتراحات  للمي��اه 
التركي��ة نتيج��ة السياس��يات ) غير 
التركي��ة  للحكوم��ات   ) العقاني��ة 
الس��ابقة ومواقفه��ا العدائي��ة م��ن 
القضايا العربية وانحيازها إلسرائيل. 
لك��ن املواق��ف املعتدل��ة للحكومات 
العق��د  خ��ال  املتعاقب��ة  التركي��ة 
احلال��ي مع الدول العربي��ة حتديداً أدت 
لقف��زات نوعية بالعاق��ات التجارية 
والسياسية بينها وبن الدول العربية 
وخاص��ة الع��راق الذي م��ن املؤمل أن 
يصل التبادل التجاري مع تركيا لنحو 
20 مليار دوالر بحلول العام 2012 لقاء 
إغ��اق امللف��ات السياس��ية واألمنية 

والتوصل حلل نهاية مللف املياه.
الت��ي  االقتصادي��ة  املنفع��ة  لك��ن 
تنجنيه��ا تركيا م��ن العراق وس��وريا 
حلل مل��ف املي��اه يج��ب أن ال تقتصر 
على بلدان احلوض ذاته��ا ) كلما زادت 

أواصر العاق��ات اخملتلفة كلما صعب 
ف��ك االرتباط والتنصل من االتفاقيات 
اخملتلفة خاصة منه��ا اتفاقيات املياه 
(. وبهذا اإلطار على العراق مس��اعدة 
تركي��ا لبي��ع مياهها لل��دول العربية 
األخرى التي تعاني م��ن فقر مائي ك� 
) االردن والكويت ( فس��بق للدولتن أن 
اقترحت على العراق مد أنابيب جلر املياه 
من نهر الفرات لسد حاجاتهما املائية 
املتزايدة، وتبعاً للقانون الدولي لألنهار 
الدولي��ة يتوجب أخذ موافقة س��وريا 
على املشروعن باعتبارها إحدى الدول 
املتش��اطئة في نه��ر الف��رات. أجرت 
شركات عاملية دراسات ملشروعي نقل 
املياه وجدواهما االقتصادية في نهاية 

العقد املنصرم شملت :
1 - مش��روع نقل املياه من العراق إلى 

األردن :
 Sir Hamilton Gibb اقترحت ش��ركة
Company مبد أنب��وب بن نهر الفرات 
في العراق والعاصم��ة األردنية عمان, 
ورمب��ا تك��ون الفك��رة األصلي��ة ق��د 
اس��تندت إلى واقع وجود خط أنابيب 
لنق��ل النف��ط ) لش��ركة التاباين ( 
ميكن اس��تخدامه لنقل املياه من نهر 
الفرات عبر األراضي العراقية وشمال 
األردن، فتتدفق املي��اه عبر خط أنابيب 
النفط لتص��ل إلى واحة الزرقا ومنها 
يجري ضخه في شبكة املياه املوجودة 

إلى إربد وعمان.
اعتق��د أن اس��تخدام أنب��وب النفط 
) فك��رة مبالغ بها ( ك��ون األنبوب لم 
يستخدم منذ سنوات عديدة. لذا، من 
املتوقع أن يكون قسم كبير منه تالفاً 
وبحاج��ة إلى إص��اح وكلفة اإلصاح 
س��تفوق كلفة م��د أنابي��ب جديدة. 
يضاف إلى ذل��ك أن العمر االفتراضي 
لألنابيب ) بشكل عام ( ال تزيد على 50 
عاماً، وبذلك جتاوزت العمر االفتراضي 
له��ا خاص��ة أنه��ا خارج��ة م��ن حيز 
االس��تخدام وال توج��د صيان��ة دورية 

لها.
وبح��ث اجلان��ب األردن��ي ف��ي مطل��ع 
الثماني��ات م��ع الع��راق إمكانية مد 
أنبوب م��ن نهر الفرات إل��ى الهضبة 
الش��مالية ل��ألردن بط��ول 650 ك��م 
وقطر 1.75 م ولكن الشكوك أحاطت 
للمش��روع  االقتصادي��ة  باجل��دوى 
وإمكانية متويله نتيجة طول املسافة، 
التكاليف  ووعورة التضاريس، وارتفاع 
الت��ي ق��درت ب��ن )1 � 1.8( مليار دوالر 
أمريكي وذلك لنق��ل بن ) 160 � 240 
( مليون م3 س��نويا، إن كلفة نقل املتر 
املكع��ب الواحد من مي��اه الفرات إلى 
األردن تق��در بنص��ف دوالر ف��ي اخلط 
الش��رقي وبنح��و دوالر واحد في اخلط 
الغربي, وفي منتصف أكتوبر من عام 
1998 زار بغ��داد مجموع��ة من خبراء 
املي��اه األردنين إلعادة بحث مش��روع 

نقل املياه من الفرات إلى األردن.
 2 - مش��روع نقل املياه من العراق إلى 

الكويت :
أول دراس��ة ملش��روع نق��ل املي��اه إلى 
الكويت قامت بها ش��ركة بريطانية 
عام 1953، وفي مطلع الس��بعينيات 
باشرت شركة سويدية بإعادة دراسة 
املشروع ثم تبعتها ش��ركة فرنسية 
ف��ي مطل��ع الثمانيني��ات، ومن خال 
الدراس��ة خطط لنقل ما قدره 6165 
م3 م��ن املياه يومياً منها 1850 م3 من 

مياه ش��ط العرب و 4315 م3 من مياه 
نهر دجلة.

وق��د وقع��ت الكوي��ت ف��ي آذار 1989 
اتفاقي��ة مع الع��راق لنق��ل املياه من 
جنوبي العراق تصل بن ) 550 � 1200 
( مليون جال��ون في اليوم أي ما يعادل 
2.5 ملي��ون م3 يومي��اً كمرحلة أولى، 
وف��ي املرحل��ة الثانية تص��ل إلى 700 
مليون جالون يومياً ملياه الشرب و 500 
مليون جالون يومياً للري. وتقدر كلفة 
املشروع 1.5 مليار دوالر ومدة التنفيذ 
تستغرق 10 س��نوات، ولكن املشروع 
جمد في حينه بسبب تداعيات احلرب 
العراقي��ة � اإليراني��ة وم��ن ث��م حرب 
اخللي��ج الثاني��ة، إضافة إل��ى االبتزاز 
الذي مارس��ته حكوم��ة العراق وذلك 
حن طالب��ت بإغاق محط��ات حتلية 

املياه في الكويت.

الفوائد التي جتنيها األطراف 
املستفيدة من مشروع نقل املياه :

1 – مت��رر تركي��ا املياه الت��ي ترغب في 
بيعه��ا ل��اردن والكويت عب��ر مجرى 
الف��رات في الع��راق، ومقاب��ل ضربية 
مروره��ا متن��ح تركي��ا للع��راق مياهاً 

إضافية تفي مبتطلباته املائية.
2 – ترتف��ع مرتب��ة الع��راق في حوض 
الفرات من دولة مصب إلى دولة أعلى 
النه��ر مقاب��ل ذل��ك تصب��ح كاً من 
االردن والكويت دولتا مصب بالنسبة 

للعراق.
التجاري��ة  العاق��ات  ارتق��اء   –  3
والدبلماس��ية ب��ن كل م��ن الع��راق 

وتركيا واالردن والكويت.
4 – جتني تركيا فوائد مالية من بيعها 

املياه لكل من االردن والكويت.
5 – يغط��ي االردن عج��زه املائي املزمن 
ويتخلص من وطأة مش��كلة تقاسم 
حص��ص املي��اه ف��ي نه��ر األردن م��ع 
إسرائيل ومن إشكاله املائي مع سوريا 

بشأن تقاسم مياه حوض اليرموك.
6 – بالنس��بة لس��وريا حتص��ل عل��ى 
حص��ص إضافي��ة م��ن مي��اه الفرات 
كضريبة م��رور من تركي��ا وتقل حدة 
مشاكلها املائية مع االردن في حوض 

اليرموك.
7 – الكوي��ت حتص��ل على مي��اه أقل 
البح��ر،  ملي��اه  م��ن حتليته��ا  كلف��ة 
الزراعية  باملساحات  التوسع  وميكنها 

ومشاريعها التنموية.
8 – ميكن تفعي��ل التعاون بن كل من 
العراق واالردن والكويت بشأن التوسع 
االصطناع��ي  والتحري��ج  باملراع��ي 
التصح��ر...  مكافح��ة  ومش��اريع 

وغيرها.
9 – تش��كيل جلنة خماس��ية ) تركيا، 
س��وريا، الع��راق، االردن، والكوي��ت ( أو 
سداس��ية ) تضاف إليها الس��عودية 
باعتباره��ا إحدى دول ح��وض الفرات ( 
لتفعيل أوجه التعاون املائي والزراعي 

والفني والتقني .... وغيرها. 
 

 مالحظ��ة : للمزيد م��ن املعلومات 
واالطالع على املصادر راجع كتابنا ) 
مشاريع املياه في الشرق األوسط  (

الباح��ث واخلبي��ر بش��ؤون املياه في 
الشرق األوسط

http:// : املوقع الش��خصي للكاتب
/www.watersexpert.se

مقترحات إلنهاء أزمة المياه مع تركيا

ال يجيز القانون 
الدولي لألنهار 

الدولية بيع دولة 
المنبع للمياه لدول 

أسفل النهر أو 
حوضه، حيث 

إن حصص مياه 
النهر الدولي يتم 

توزيعها تبعًا 
لقواعد القانون 

الدولي الذي يقر 
بالحاجات الفعلية 

للمشاريع التنموية 
والسكانية

نهر الفرات
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لقد انتج  
التأسيس 

الجديد، رغم 
نواقصه 
القاتلة، 
دستورا 

مستفتى عليه، 
و انتخابات 

تماثل الى حد 
كبير ما يجري 

في البلدان 
الديمقراطية، 
و نظام حكم 

نيابي و فضاء  
للرأي و الرأي 

اآلخر،  و 
حريات واسعة 

في تشكيل 
االحزاب و 
منظمات 
المجتمع 

المدني

المطلوب 
بلورة الية 

للتفاوض  بين 
المجموعات 

السكانية 
بطريقة 

مبتكرة لحسم 
المسائل 

الكبرى. و 
بخالف ذلك 

تبقى المخاطر 
محدقة 

بالعراق و 
شعبه بعدما 

الحظنا انماط 
السلوك 

السياسي 
التنافسي التي 

تغذي النزاع 
حول المسائل 

العالقة و 
تذكي نيران 

الحقد و 
تهدد الناس 
االبرياء على 
مدار الساعة 

بأمنهم و 
ابنائهم و 

اعراضهم و 
حقهم في 

العيش الكريم

 
د. احمد ابريهي علي *

تأس��س العراق احلديث، مملكة، في ظل 
االنت��داب البريطاني، نتيج��ة ملا انتهت 
الي��ه احل��رب العاملي��ة االول��ى و ما الت 
اليه البالد التي كانت ضمن السلطنة 
عصب��ة  عضوي��ة  ن��ال  و  العثماني��ة. 
االمم اعتراف��ا باس��تقالله ع��ام 1932. و 
اس��تبدل االنقالب العس��كري  في متوز 
ع��ام 1958 امللكي��ة باجلمهوري��ة لتبدا 
حقبة اخ��رى انتهت بالغزو االمريكي  و 
انهيار النظ��ام عام 2003. و قد واجهت 
املهمة الشائكة إلعادة تشكيل هيئات 
الس��لطة والنظام السياس��ي اجلديد 
ق��وة االحس��اس باالنتم��اء للجماع��ة 
؛  تركم��ان  ؛  ك��ورد  ع��رب؛   ( الفرعي��ة 
؛ مس��يحيني؛...؛ س��نة؛  ...؛ مس��لمني 
شيعة؛...( و هذا االنتماء فعال في انتاج  
امناط  متفاوت��ة و احيانا متناقضة من 
السلوك السياسي و املواقف العملية. 
و ان الكثير من املفاهيم مثل السيادة و 
االستقالل  و الوطنية و العدالة و السلم 
االهلي و اجلرمية السياس��ية و االرهاب و 
حقوق االنس��ان ... قد جتد لها مضامني 
مختلف��ة الى حد يجع��ل التوافق امرا 
في غاية الصعوبة .و نزاع الهويات،هذا، 
قد اس��هم من ب��ني اه��م العوامل في 
املس��ار ال��ذي اوص��ل الى التاس��ع من 
نيس��ان ع��ام 2003. و ال��ى جانب اعالن 
الك��ورد عن عمي��ق اميانهم  ب��ان لهم 
احلق في دولة  مس��تقلة منذ اللحظة 
االولى لتأسيس اململكة العراقية، فان 
جماع��ات اخ��رى بقيت تش��عر باحليف 
الثقاف��ي او االثني او الغنب السياس��ي 
.و م��ع تعدد الهويات ان��ف الذكر عاش 
العراق نزاعا، ظاهرا او خفيا، بني تياراته 
السياس��ية ح��ول هوي��ة الدول��ة في 
العراق و من ابرزها:  العربية االسالمية 
الوحدوي��ة؛  السياس��ية  العروب��ة  ؛ 
العراقي��ة ؛الهوي��ة املدني��ة و املواطنة 
القانونية . وبعيد الرابع عش��ر من متوز 
عام 1958 شهد العراق استقطابا حادا 
بني تي��ار النزعة العراقي��ة، التي مثلها 
قاس��م و جماعت��ه وازره��ا ليبراليون و 
يس��اريون ذوي امليل الى االمة العراقية 
املدنية،و ذلك ف��ي مقابل تيار العروبة و 
مش��روعها الوحدوي االندماجي و معه 
االس��الميون . تيار العروبة ال ينظر الى 
الع��راق مصي��را نهائيا لش��عبه بل ان 
اجلمهورية العراقية دولة قطرية مؤقتة  
و ليست امة باملعنى السياسي االوربي 
للكلمة. ام��ا تيار النزعة العراقية فقد 
رفع ش��عار اجلمهورية العراقية اخلالدة، 
و اطلق العروبيون على هذا التيار صفة 
القطري و احيانا الشعوبي و التي تعني 
احلاس��د للمجد العرب��ي و احلاقد على 

العرب. 
لقد انتقم انقالب شباط عام 1963 من 
ذوي النزعة العراقية، و احتكرت العروبة 
الوحدوي��ة هوية الدول��ة حتى انهيارها 
في نيس��ان 2003. لق��د بقي هذا التيار 
اس��ير التنميط االيديولوجي البسيط 
لتاريخ العرب و املسلمني . و دخل العراق 
منذ بداية احل��رب العراقية االيرانية في 
تغذية متبادلة متعددة الوس��ائط  مع 
املش��رق العربي مؤداها تنش��يط الوالء 
املذهب��ي في الدي��ن، في س��ياق اجلهد 
التعبوي للحرب. و اخذ  نطاق االنقسام 
الطائفي يتس��ع و تنامى بعد انتفاضة 
عام 1991 ما ادى الى انحس��ار  العروبة 

السياس��ية، و عجزه��ا التعب��وي ع��ن 
اس��ناد وحدة الدولة  بعدما استوعبها 
االنقس��ام الطائفي للمش��رق العربي 
بالكام��ل، و الذي اس��تحكم بعد عام  
2003 . و بل��غ ذروته في احل��رب االهلية 
-2005 2007 و  تفاعل بطريقة معقدة 
مؤديا الى انفجار ب��ركان الذي لم يهدا 

في سوريا. 
و النتيج��ة عندم��ا جح��د العراقي��ون 
نعم��ة اهلل عليهم، هذا الوطن العريق، 
و لم يتخذوه هوي��ة المة ينتمون اليها 
في دولة توحدهم على احلرية و الكرامة 
و العدال��ة و التكافؤ ف��ي حق املواطنة 
خس��روا كل ش��يء . و لي��س امامهم 
سوى اعادة اكتش��اف العراق و التوجه 

اليه بفخر و شرف . 
لق��د انت��ج  التأس��يس اجلدي��د، رغ��م 
نواقص��ه القاتلة، دس��تورا مس��تفتى 
عليه، و انتخابات متاثل الى حد كبير ما 
يجري ف��ي البلدان الدميقراطية، و نظام 
حكم نيابي و فضاء  للرأي و الرأي اآلخر،  
و حريات واس��عة في تش��كيل االحزاب 
و منظمات اجملتمع املدن��ي. ولقد  تزايد 
مورد النفط و س��اعد على التوسع في 
التش��غيل احلكوم��ي للق��وى العاملة 
في االنش��طة املدني��ة و االمنية . ومع 
من��و االنف��اق احلكومي مبع��دالت عالية 
تزايدت املس��توردات و الدخل العائلي و 
مستوى املعيش��ة  الى جانب  التفاوت 
في توزيع الث��روة و الدخل و معاناة فئة 
من العراقيني دون خط الفقر . و استعاد 
الع��راق عضويته في اجملتم��ع الدولي و 
تقدم بخطى كبي��رة في انهاء اخمللفات 
السلبية للحروب و احلصار نحو التحرر 
التام م��ن قيود الفصل الس��ابع مليثاق 
االمم املتح��دة. لك��ن  على هذا املس��ار 
ش��هد العراق الكثير من اهوال العذاب 
و الرع��ب و التخري��ب  و القتل اجلماعي 
. و تفاع��ل التوت��ر االجتماع��ي و تكرار 
وقائع القتل املأس��اوي مع س��وء االدارة 
و التج��اوز الواس��ع على امل��ال العام و 
انفاقه دون اجنازات متناسبة و ملموسة 
ف��ي البن��اء التحتي و اخلدم��ات و فرص 
العم��ل املنتج��ة. و بق��ي الكثي��ر من 
الش��باب و منهم املتعلمون يتزاحمون 
في االعم��ال الهامش��ية للقطاع غير 
املنظم و االنش��طة الصغيرة. بس��بب 

استمرار تراجع دور الصناعة و الزراعة و 
اقتصار التوسع على التجارة و النقل و 
البناء و التشييد على نطاق محدود الى 
جانب اخلدمات احلكومية. وعانى العراق  
اضط��راب آليات الضب��ط االجتماعي و 
تدن��ي املعايي��ر احلاكمة للس��لوك  في 
خضم احت��دام اجلدل و التناحر الدموي 
و  الفئوي��ة  التطلع��ات  و  للمصال��ح 
احلزبي��ة و الش��خصية. تل��ك التجربة، 
التي خلف��ت في نف��وس الكثيرين من 
رواد االصالح الياس و القنوط،  افصحت 
عن حقائق عميقة  و كش��فت طبيعة 
العقب��ات الت��ي حال��ت دون النج��اح و 

التقدم. 
لق��د تبلورت قناعة للقي��ام مبراجعة  و 
طنية شاملة ملسيرة العراق و العملية 
السياس��ية بع��د ع��ام 2003  بجميع 
عناصرها و ابعادها االقليمية و الدولية 
و الوقوف على  ف��رص و عقبات التطور 
السياسي الالحق للعراق. وجاءت  تلك 
القناعة  نتيجة االحس��اس  بالفشل . 
بل و حتى اخلوف، رمبا، من مخاطر اكبر . و 
ايضا عدم الوضوح بشان تأخر النهضة 
التي طال انتظاره��ا القتصاد العراق. و 
الزال��ت ملف��ات االس��تثمار النفطي و 
استحقاقات الشركات و حدود االقليم 
عالق��ة . لتضاف الى م��ا يواجه العراق 
م��ن مواقف دول اجلوار مس��تغلني عدم 
متاس��ك الدول��ة و ضع��ف س��لطتها 
الوطني��ة الذي يغ��ري االخرين بالتدخل 
الس��افر و مزاول��ة النف��وذ الواضح في 

الداخل العراقي.
 و ل��م يع��د م��ن املمكن اخالقي��ا،  في 
مواقف املثقف��ني و اهل اخلبرة و الفكر، 
مس��ايرة التبس��يط و اجملامالت . و البد 
من نهاية لنزاع ط��ال امده على النفوذ 
و املواق��ع و االدوار ضحيت��ه االنس��ان و 
امن��ه و قيم��ه و حق��ه ف��ي الكرامة و 
العدالة و الرفاه. لقد انشغلت االحزاب 
و الزعامات السياس��ية في العراق في 
االح��داث اليومي��ة و نتائ��ج النزاع��ات 
الرئيس��ية و اتخذتها محورا للمناورات 
واجلدل املرير و التنافس املقوض ملقومات 
الس��لم االهلي و االمن الوطني. و ميكن 
الق��ول ان العملية السياس��ية كانت 
مبثابة ادارة فاش��لة للن��زاع دون حله . و 
بدال من توجيه احلراك نحو انهاء جذري 

التناقض��ات  و  الكب��رى  للمش��كالت 
الرئيس��ية  يج��ري ص��رف االنتباه نحو 
حوادث جزئية هي في حقيقتها نتيجة 
التأجي��ل و غياب االس��تعداد ملواجهة 
احلقائق و التفاوض بشجاعة و شفافية 

ألنهاء تلك التناقضات.
و احتراما لتضحيات الش��عب العراقي 
من الض��روري التوجه املنظم و الهادف  
ش��املة  و  موضوعي��ة  دراس��ة  نح��و 
اف��اق  و  العراق��ي   الوض��ع  خلصائ��ص 
املس��تقبل القريب. و توظ��ف في تلك 
اجله��ود افض��ل قدراتن��ا الوطنية  في 
اخلب��رة و املعرفة املتخصصة. و للبحث 
بإخ��الص  ع��ن ش��روط والدة الكتل��ة 
االجتماعي��ة الكب��رى التي تس��تطيع 
ف��رض حرمة ال��دم العراق��ي و انطالق 
النهض���ة الش��امل�ة عل���ى مس���ار 

ام�ن.
و ن���رى لذل��ك تغطي���ة املوضوع���ات 
ذات العالق��ة إلعداد اخللفية التحليلية 
و  للتف���اوض  املمه���دة  للمرحل���ة 

منه�ا:
االنقس��ام الطائفي /االثن��ي، اخللفيات 
االجتماعي��ة - الثقافية واليات تعميق 
املاضي��ة؛   الس��نوات  ف��ي  االنقس��ام 
الدس��تور و اع��ادة بناء الدول��ة؛ احلراك 
السياس��ي الفئ��وي و احلزب��ي و اف��اق 
املستقبل ؛ التنمية االقتصادية املعاقة 
و النهض��ة املنتظرة؛ الس��ياق الدولي- 
االقليمي لالنقسام و النزاع في العراق؛ 
س��لوك النخ��ب القائدة ف��ي العراق  و 
دورها في مواجهة الفس��اد و التعطيل 
و التخري��ب  و اس��هامها ف��ي االصالح 
و التغيي��ر االيجاب��ي و ارس��اء مقومات 

السلم االهلي.
و من جملة انشطة هذه املراجعة مؤمترا 
واس��عا يعقد لتن��اول املوضوعات انفا 
مبنهجي��ة و امانة مهنية قدر االمكان . 
و ذلك مقدمة للتفاوض بشان املسائل 
الكبرى في العراق التي لم حتس��م في  
مرحلة التأسيس. و اهمها حدود اقليم 
كردستان و  تعريف صالحيات السلطة 
االحتادي��ة ف��ي ادارة الث��روة و االمن على 
ف��ي  احملافظ��ات  و  االقالي��م  مس��توى 
كل الع��راق . و تقيي��م التجربة احلالية 
للفدرالي��ة و التص��ورات املعروضة في 
الس��احة السياس��ية. و هل ينظر الى 

العراق خارج كردس��تان على انه اقليم 
واحد مثل كردستان و يجب ان تكون له 
حكومة يتفق على معايير تشكيلها،ام 
يبق��ى هكذا ي��دار بالس��لطة االحتادية 
. او ي��وزع عل��ى اكثر من و ألي��ة تنتمي 
الى اقليم واحد في مقابل كردس��تان، 
او  ع��دة اقالي��م متماثل��ة او مختلفة 
تتص��ل مباش��رة بالس��لطة االحتادية . 
ان الدس��تور بحاجة ال��ى تعديل، إلزالة 
الغم��وض و ع��دم التحدي��د املتعم��د 
بس��بب صعوبة التوافق على الوضوح 
في حينه.  ويعب��ر التعديل املنتظر عن 
نتائج  اع��ادة التف��وض التفصيلي بني 
اجملموعات الس��كانية: الكورد و العرب 
ث��م الس��نة و الش��يعة و اجملموع��ات 
االخ��رى.  و تبقى مش��كلة ح��ل النزاع 
على السلطة في املركز مسالة مهمة  
و التعامل معه��ا يقتضي االفاضة في 
ع��رض احلقائ��ق دون لبس و بش��فافية 
تام��ة  م��ع تعري��ف اجرائ��ي  ملفاهيم 
املشاركة و الش��راكة والتوازن و غيرها  
كي ال توظف في اجلدل احلزبي بطريقة 

تغذي االرتباك و عدم االستقرار .
 ه��ذه املس��ائل ال تتمك��ن احلكوم��ة 
م��ن حس��مها ألنه��ا اساس��ية و ذات 
صف��ة تتجاوز االحزاب ال��ى العراقيني و 
اجلماعات التي ينتم��ون اليها بفعالية 
سياسية االن . ان السلطة االحتادية  في 
بغداد، بحكم الدستور و واقع تشكيل 
مجلس��ي النواب و الوزراء، ال تستطيع 
مفاوضة االك��راد نيابة عن العرب ألنها 
حكومة لكل العراقيني، و هذه احلقيقة 
من جملة اسباب االستعصاء. و لنفس 
الس��بب تعج��ز ع��ن مفاوض��ة طرفي 
الن��زاع الطائفي خارج كردس��تان و في 
الوسط العربي بالذات . و عندما اعتمد 
ت  الدميقراطي��ة النيابي��ة، و اصبح��ت 
صنادي��ق االقتراع ف��ي غاي��ة االهمية، 
تفاعل و اقع االنقسام الطائفي/ االثني 
م��ع التعددي��ة احلزبي��ة و الزعاماتي��ة  
بطريق��ة ادت ال��ى صعوب��ة الوص��ول 
ال��ى حل��ول مقنع��ة لكاف��ة االطراف. 
الن جمي��ع املس��ائل اصبحت موضوعا 
للتنافس ب��ني االح��زاب والزعماء داخل 
اجملموع��ات الطائفية /االثني��ة ،ذاتها، و 
صارت العالقات بني الطوائف محكومة 

بذلك التنافس. 

 و الب��د م��ن التراجع  ال��ى قواعد عمل 
سياس��ي تس��اعد حقا عل��ى اكتمال 
التأس��يس عب��ر التوص��ل، بالتف��اوض 
فيم��ا بني ممثلي اجلماع��ات انفة الذكر، 
ال��ى تس��وية مقنعة  ملس��ائل اخلالف. 
و يك��ون النظام السياس��ي  موضوعا 
لتلك املفاوض��ات، وكذلك  بنية الدولة 
على املس��توى االحتادي و التش��كيالت 
االقليمية و احمللية، و توزيع الصالحيات و 
الواجبات والضمانات االمنية . ومهمات 
النهوض االقتصادي عبر ارساء مقومات 
التصني��ع وقاعدة اقتصادي��ة عريضة. 
مع مناقشة مطلب  الالمركزية املالية  
الواس��عة، والتي يعارضها موضوعيا و 
اقع الهيمن��ة املطلقة للمورد النفطي  
و الترك��ز اجلغراف��ي للث��روة النفطية. 
و يق��ال الش��يء نفس��ه ح��ول املوقف 
م��ن املنظم��ات املس��لحة و مرتكب��ي 
جرائم العنف السياس��ي و االرهاب،  و 
متطلبات حماية الدميقراطية، و ترسيخ 
قيم التداول السلمي للسلطة،و قانون 
املسائلة و العدالة، و املوقف من القوى 
الرافض��ة للنظ��ام اجلدي��د  و اجله��ات 
تروي��ج  و مؤسس��ات  له��ا،  الداعم��ة 

دعواتها.
التفاوض بني اجملموعات السكانية عبر 
ممثليها هو الس��بيل لتجاوز س��لبيات 
االداء السياس��ي في السنوات املاضية، 
وذل��ك بقط��ع الطري��ق ام��ام املتاجرة 

بحقوق و دماء الناس. 
التف��اوض  و  املنش��ودة  املراجع��ة  ان   
ال��ذي تفضي الي��ه يؤدي ال��ى  اضعاف 
دواف��ع اخلصوم��ة حول اش��غال املواقع 
الرئيس��ية في حكومة املركز في االمد 
القصي��ر و املنظ��ور، و تقلي��ل اهمي��ة 
الس��لطة احلكومي��ة و مواقعه��ا، في 
الوج��دان املتوارث، بالتزام��ن و التغذية 
املتبادلة مع تقليل االعتماد على الثروة 

النفطية . 
 ببساطة املطلوب بلورة الية للتفاوض  
ب��ني اجملموع��ات الس��كانية بطريق��ة 
مبتك��رة حلس��م املس��ائل الكب��رى. و 
بخ��الف ذل��ك تبق��ى اخملاط��ر محدقة 
بالعراق و ش��عبه بعدما الحظنا امناط 
التي  التنافسي  السياس��ي  الس��لوك 
تغذي الن��زاع حول املس��ائل العالقة و 
تذكي نيران احلقد و تهدد الناس االبرياء 
على مدار الساعة بأمنهم و ابنائهم و 

اعراضهم و حقهم في العيش الكرمي.
ان متثي��ل اجملموع��ات الس��كانية ف��ي 
التف��اوض املنش��ود ميك��ن بحث��ه في 
س��ياق املراجع��ة التي ته��يء القاعدة 
املعلوماتي��ة و التحليلي��ة و النم��اذج 
البديل��ة ملعاجلة املس��ائل الت��ي كانت 
العملي��ة  لتس��هيل  مس��تعصية، 
تتطل��ب  املهم��ات  ه��ذه  و   . اجلدي��دة 
مرون��ة عالية من ل��دن اجلهات املتنفذة 
في الش��ارع العراقي الختيار الس��بيل 
االمث��ل لتس��مية املمثل��ني. امله��م ان 
تكون الفرق املشكلة متثل بحق اطراف 
االخت��الف و التنازع . ثم يجري التفاوض 
باس��تقالل عن مؤسس��ات الس��لطة 
القائمة و تقدم للمتفاوضني تسهيالت 
كاف��ة  منه��ا  و  س��لف،  كافية،كم��ا 
املعلوم��ات و الوثائق و الدراس��ات و كل 
هذه املتطلبات تهيؤها فترة املراجعة و 
املؤمتر العام الذي يسبق التفاوض. و في 
النهاية يعدل الدستور و تصدر القوانني 

مبا يتفق عليه.

* نائب محافظ البنك املركزي سابقاً

مراجعة العملية السياسية في ضوء نزاع الهويات

بدال من توجيه 
الحراك نحو انهاء 
جذري للمشكالت 
الكبرى و التناقضات 
الرئيسية  يجري 
صرف االنتباه نحو 
حوادث جزئية 
هي في حقيقتها 
نتيجة التأجيل و 
غياب االستعداد 
لمواجهة الحقائق و 
التفاوض بشجاعة و 
شفافية ألنهاء تلك 
التناقضات
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إن المسلمين 
لن يكونوا 
قادرين على 
مناقشة 
النظام 
القانوني 
األنسب لهم 
بشكل علني 
ومفتوح إال 
في سياق 
ديمقراطي 
وبوجود 
مجتمع مدني 
قوي وحيوي. 
وتاريخيًا، 
لم يكن 
للمسلمين مثل 
هذه الفرصة 
بسبب تأصل 
الشمولية 
السياسية 
والفشل 
الواسع لدول 
مرحلة مع بعد 
االستعمار

األوضاع 
االجتماعية في 
العقود التي 
سبقت الثورة، 
والتي كانت 
نتاجًا ثانويًا 
لسياسات 
العصرنة 
القمعية التي 
انتهجها 
نظام البهلوي 
المدعوم 
من الغرب، 
خلقت أرضًا 
خصبة لصعود 
التشدد 
اإلسالمي. 
كما أن هذه 
السياسات 
قوّضت قوى 
العلمانية 
الديمقراطية 
والليبرالية، 
وفي الوقت 
نفسه قوّت 
بشكل غير 
متعمد قوى 
اإلسالم 
السياسي

»اإلسللام،  بعنللوان  كتابللك  فللي   
العلمانيللة والدميقراطيللة الليبرالية«، 
تتحللدث عللن اجملتمعللات اإلسللامية 
والدميقراطية. مللاذا تقول ألولئك الذين 
والدميقراطيللة  اإلسللام  أن  يعممللون 
سيبقيان على طرفي نقيض ألن اإلسام 

ذو طبيعة مناوئة للدميقراطية؟

- أق��ول له��م ش��يئني - أوالً أن عليه��م 
أن يدرس��وا التاري��خ، وثاني��اً أن عليه��م 
أن يتغلب��وا عل��ى خوفهم من اإلس��ام 
وحتيزهم ضده. يج��ب أن نتذكر أنه وقبل 
وق��ت ليس بطويل كان هن��اك من يزعم 
ب��أن الكاثوليكي��ة ذات »طبيعة معادية 
معظ��م  أن  وبالتال��ي  للدميقراطي��ة«، 
اجملتمع��ات الكاثوليكية غي��ر قادرة على 
تبن��ي الدميقراطي��ة. م��ن ميكن��ه اآلن أن 
يزع��م ذلك وأن يؤخذ عل��ى محمل اجلد؟ 
هذه احلج��ج، إذا ما فكرنا فيها بش��كل 
جدي، خاطئة، ألنها مبنية على االفتراض 
غي��ر املؤكد ب��أن الدين، وفي ه��ذه احلالة 

اإلسام، متحجر وغير قابل للتغيير.
الزع��م، إذاً، ب��أن اإلس��ام لي��س عرضة 
للتح��ول والتط��ور، مث��ل كل التقالي��د 
الديني��ة، يتجاه��ل م��ا هو مه��م فعاً، 
وه��و الس��ياق االقتص��ادي واالجتماعي 
والسياس��ي املتغير، ال��ذي يعتبر مهماً 
لإلس��ام أو الدي��ن من ناحي��ة جتليه في 
املناط��ق اخملتلف��ة ح��ول العال��م وخال 

فترات مختلفة من الزمن.
ع��اوة عل��ى ذل��ك، ف��إن اإلس��ام ليس 
موجوداً في واقع مجرد، بل يتم تفس��يره 
من قبل املس��لمني الذين يعيش��ون في 
حقب��ات تاريخي��ة مختلفة. اإلس��ام ال 
يوج��د في فراغ، إذ هناك عوامل بش��رية، 
الدي��ن  يفس��رون  الذي��ن  كاملس��لمني 
ويعيدون تفس��يره. وبالتالي فإن السؤال 
املناس��ب هو ليس حول ماهية اإلسام، 
ب��ل حول العوامل االجتماعية التي ميكن 
من خاله��ا أن يصبح اإلس��ام متوافقاً 

مع الدميقراطية.

 فللي أي منطقللة ثبللت أن اإلسللام 
متوافق مع الدميقراطية؟

 
الت��ي  التصنيف��ات  ألح��دث  طبق��اً   -
أصدرته��ا مؤسس��ة »فري��دم ه��اوس«، 
وه��ي منظمة غي��ر حكومي��ة محترمة 
تراقب التط��ور الدميقراطي حول العالم، 
ف��إن أكثر م��ن نصف التع��داد اإلجمالي 
للمس��لمني، أي م��ا يع��ادل 800 ملي��ون 
نس��مة، يعيش في دول تعتب��ر »حرة« أو 
»حرة جزئياً«. فإندونيس��يا، على س��بيل 
املثال، التي تعتبر أكبر دولة إسامية من 
ناحية الس��كان، حصل��ت على تصنيف 
ع��ال للغاي��ة في فئت��ي احلق��وق املدنية 
والسياس��ية، وهو إجناز رائ��ع لدولة مرت 
بعملي��ة التح��ول الدميقراطي منذ عقد 

فقط، بعد عقود من احلكم القمعي.
نفس الش��يء ميك��ن أن يقال ع��ن تركيا 

اليوم، التي حصلت على تصنيف محترم 
للغاي��ة م��ن منظم��ة »فري��دم هاوس« 
في مج��ال التطور الدميقراط��ي، رغم أن 
السنوات األخيرة شهدت بعض التراجع 

بسبب حزب التنمية والعدالة.
وم��ا ه��و جدي��ر باملاحظ��ة ف��ي مجال 
هذي��ن  ف��ي  الدميقراطي��ة  املكتس��بات 
البلدي��ن الهام��ني، التي تعي��ش فيهما 
أغلبية مس��لمة، هو أن هذه املكتسبات 
ج��اءت كنتيج��ة مباش��رة للمش��اركة 
السياسية للمثقفني املسلمني واألحزاب 
ذات التوجه الديني. هذه احلقيقة حتطم 
نظري��ة عصرن��ة كان��ت س��ائدة لفترة 
طويلة، واعتقاداً لدى املستش��رقني حول 
اإلس��ام واخلط��ورة الكامنة ف��ي إدخال 

القيم اإلسامية على السياسة.
إن الزعم، الذي يصدق��ه الكثيرون اليوم، 
بأن ه��ذه القي��م اإلس��امية التقليدية 
متحج��رة وغي��ر قابل��ة للتكي��ف م��ع 
العصري��ة، وأن األمل الوحيد هو االعتماد 
عل��ى األح��زاب واملؤسس��ات واملثقف��ني 
العلمانيني ذوي التوجه الغربي، القادرين 
إل��ى  اإلس��امي  العال��م  قي��ادة  عل��ى 
الدميقراطي��ة والعصري��ة والتقدم. لكن 
الدليل املبني على الدراسات، مع دخولنا 
الق��رن احل��ادي والعش��رين، يثب��ت أم��راً 

مختلفاً.
أود أن ألف��ت النظر أيض��اً إلى حالة إيران 
املعاص��رة. فمعظم قادة احلركة اخلضراء 
ف��ي إي��ران ومثقفوها الب��ارزون متدينون 
وممارسون للشعائر اإلسامية، ويعتبرون 
في املعيار األوروبي اشتراكيني محافظني 
للغاية. وبالرغم من ذلك، متكن هؤالء من 
توفيق فهمهم لإلس��ام م��ع العلمانية 
وحقوق اإلنسان والدميقراطي�ة واملس�اواة 

بني اجلنسني.
كما أعتقد أن الربيع العربي سيؤكد هذه 
النزعة، م��ع تنافس األحزاب اإلس��امية 
عل��ى املناص��ب السياس��ية، ومحاوالت 
توفيق خلفياتها األيديولوجية وأجندتها 
السياس��ية االش��تراكية احملافظ��ة مع 
املطال��ب املركب��ة للحكوم��ة واجملتم��ع 
املعاص��ر. وال��دور اإليجابي ال��ذي لعبته 
حرك��ة النهض��ة حتى اآلن ف��ي التحول 
الدميقراطي في تونس يعطي أماً، إال أنه 

بالطبع ال توجد ضمانات.

 
 مللاذا عن الشللريعة؟ هنللاك مذاهب 
مختلفة والشللريعة ليسللت منظمة، 
وبالتالللي تبدو وكأنها عشللوائية وغير 
عادلة. هل ميكن التوفيق بني الشريعة 

والدميقراطية؟

- ه��ذا ه��و بالضب��ط س��بب إمكاني��ة 
توفيقه��ا م��ع الدميقراطي��ة، ألن هن��اك 
عدداً من املذاهب، وألنها ليست منظمة 
وعش��وائية وعرضة للتفس��ير البشري. 
ومباحظ��ة ذل��ك، ف��إن العك��س ينطبق 
أيض��اً، فالش��ريعة ميك��ن اس��تخدامها 

ألغ��راض هدام��ة وال إنس��انية، مثلم��ا 
يحدث في الس��عودية وإيران اليوم. لكن 
هناك بعض النق��اط التي ينبغي ذكرها. 
أوالً، أي نظام قانوني، س��واء كان متجذراً 
في الدين أو العلمانية اإلنس��انية، ميكن 
أن يُس��تخدم ألغراض ش��ريرة. وما يهم 
بالفعل هو إمكانية مساءلة هذا النظام 
وقدرت��ه عل��ى التكيف وإظه��ار قدر من 
الش��فافية وأن يكون عرض��ة للضوابط 

الرقابية الدميقراطية.
ثاني��اً، إن الش��ريعة ج��زء م��ن التقاليد 
اإلس��امية وال ميكن ش��طبها ألن بعض 
األش��خاص في الغرب ال يريدونها. وكما 
ق��ال كارل مارك��س: »الرج��ال يصنعون 
تاريخه��م، لكنهم ال يصنعونه حس��ب 
ما يرغبون، وال يصنعونه في ظل الظروف 
الت��ي اختاروها بأنفس��هم، ب��ل في ظل 
الظروف املوج��ودة واملعطاة والنابعة من 
املاضي«. لهذا، ينبغي على أي دميقراطية 
إس��امية أن تتمسك باملهمة التاريخية 
املتمثلة في تعديل الش��ريعة وتكييفها 
ك��ي تتواف��ق م��ع القي��م الدميقراطي��ة 
املعاصرة ومعايي��ر العدالة الدولية. وفي 
هذا الس��ياق، فإن أعم��ال باحثي القانون 
اإلس��اميني مثل خالد أبو الفضل وعبد 
احل��ي النعيم، على س��بيل املثال، مهمة 
للغاية من أجل فتح الباب أمام إمكانيات 

جديدة.

 إن هدف أي نظام قانوني هو املساواة 
والعدل لللكل األفراد الذيللن يخضعون 
لهللذا النظام. لكن في ظل الشللريعة، 
فإن غير املسلللمني سلليعاملون دائماً 
كمواطنللني من الدرجة الثانية. هل من 
األفضل فعللًا تعديل نظللام غير عادل 
إلى نظللام أقل عللدالً، بدالً مللن العمل 
على نظام قانوني محايد دينياً، يُعامل 
اجلميللع في ظله مبسللاواة؟ الشللريعة 
سللتميز دائماً ضللد األقليللات الدينية. 
ملللاذا، إذاً، ال نللروج للدميقراطيللة كمللا 

نعرفها اآلن؟

- هذا س��ؤال ممتاز يج��ب أن تأتي اإلجابة 
عليه من املسلمني أنفسهم. إن أي نظام 
قانون��ي معاصر ف��ي العالم اإلس��امي 
يسعى لاحتكام إلى الشريعة سينبغي 
علي��ه التعام��ل م��ع مبدأ مس��اواة غير 
املس��لمني والعدال��ة لألقلي��ات الدينية. 
ال ميك��ن جتنب ه��ذه املس��ائل األخاقية 
الهام��ة. وأود أن أضي��ف أن مكان��ة املرأة 
في ظل الش��ريعة حتت��اج إلى الكثير من 

التفكير.
لكني الحظ��ت أنك اس��تخدمت كلمة 
»دائماً« مرتني عند مناقشة هذا املوضوع. 
أنت تؤكد أن الشريعة س��تنظر »دائماً« 
إلى غير املسلمني كمواطنني من الدرجة 
الثانية، وأنها ستميز »دائماً« ضد األقليات 
الديني��ة. هذا يدل على أن هناك نوعاً من 
لإلس��ام،  واحلتمية  املتحج��رة  النظ��رة 
والزعم بأنه س��يبقى عالقاً بشكل دائم 
في عقلية متأخرة وأنه غير قابل للتطور 
أو التكي��ف أو اإلصاح بس��بب طبيعته 
األساس��ية. أن��ا أرفض ه��ذا الفهم عن 
اإلسام بشكل قاطع، وفي حقيقة األمر، 
ف��إن ذلك يذكرن��ي بعبارة ش��هيرة للورد 
كروم��ر، احلاكم االس��تعماري البريطاني 
في مصر، الذي اعتبر أن »اإلسام املعدل 

ليس إساماً«.
م��رة أخ��رى، ف��إن اإلس��ام بش��كل عام 
ونظام��ه القانوني بش��كل خاص عرضة 
للتفس��ير البشري. وباستثناء مجموعة 

أساس��ية م��ن املب��ادئ، ف��إن كل عناصر 
اإلسام قابلة للتأويل وعرضة للمراجعة 
والتحوي��ل وإعادة النظر، م��ن قبل أناس 
يعيش��ون في س��ياق تاريخي وسياسي 
ثاني��اً،  مع��ني.  واقتص��ادي  واجتماع��ي 
عندم��ا تقت��رح أن م��ن األفض��ل إهمال 
ب�«الترويج  ومبادلت��ه  اإلس��امي  التراث 
مباشرة للدميقراطية كما نعرفها اآلن«، 
فإن��ك تتجاهل قضية الهوي��ة الثقافية 
احلساس��ة. ف��كل مجتم��ع ل��ه تاريخه 

وتراثه وهويته التي ال ميكن طمسها.
وبالنسبة للمجتمعات اإلسامية اليوم، 
وبس��بب التاريخ املضطرب للغاية وتأثير 
ق��وى خارجية عل��ى مدى 200 ع��ام، إلى 
جانب ظاهرة العوملة، ف��إن التأكيد على 
هوي��ة ثقافية ممي��زة في وج��ه الهيمنة 
الغربية ب��ات موضوع��اً سياس��ياً هاماً 
ف��ي اجملتمعات اإلس��امية. فكلم��ا ألّح 
الغرب على املس��لمني في ترك اإلس��ام 
وتقاليده، كلم���ا زادت مقاوم�ة العال�م 

اإلسام�ي.
وفي نهاية األمر، فإن املسلمني لن يكونوا 
قادرين على مناقش��ة النظ��ام القانوني 
األنسب لهم بش��كل علني ومفتوح إال 
في س��ياق دميقراط��ي وبوج��ود مجتمع 
مدن��ي قوي وحي��وي. وتاريخي��اً، لم يكن 
للمس��لمني مثل هذه الفرصة بس��بب 
تأصل الش��مولية السياس��ية والفشل 
الواسع لدول مرحلة مع بعد االستعمار. 
كم��ا أن فح��ص التناقض��ات والتوترات، 
مث��ل التي ذكرت، لن يتأّت��ى إال في اإلطار 
العام، الذي ميكن من خاله حتدي األفكار 
املطروح��ة على املس��توى األخاقي، ومع 
الوق��ت س��يتكّون إجم��اع مبن��ي على 
جمل��ة م��ن القواع��د القانوني��ة، الت��ي 
ستش��كل بدورها حجر أساس ثابت ألي 
مجتمع إس��امي سياسي معاصر. هذه 
العملية س��تكون مبثاب��ة تطور تدريجي، 
والدميقراطي��ة س��تضمن بقاءه��ا على 

الدرب الصحيح.

 لكن األقليات سللتكون دائماً قضية 
إشللكالية فيما يخص الشريعة، أو أي 

نظام قانوني ديني أو عرقي أو منحاز؟

- يب��دو أن��ك تخت��زل الكي��ان القانون��ي 
اإلسامي كله في مسألة األقليات. هذا 
يبدو لي وكأنه مبني على قراءة محدودة 
للتاري��خ ولطبيع��ة القانون اإلس��امي. 
األقلي��ات  حق��وق  مس��ألة  إن  نع��م، 
إش��كالية عميق��ة في الش��ريعة، لكن 
بن��اء على أبحاث معاص��رة، فإن إمكانية 
التوفيق بني قواعد الش��ريعة التقليدية 
والقيم املعاص��ر أكثر بكثي��ر مما يعتقد 
أغلب الناس، مبا فيهم املس��لمون أيضاً. 
والتقليديون  احملافظون  بالطبع سينتقد 
أي محاولة إصاح، إال أن ما يتم تناس��يه 
معظم الوقت هو أن الش��ريعة بأكملها 

مبنية على التفسير البشري.
اإلس��امية  اجملتمع��ات  حت��ول  وم��ع 
للدميقراطية وسماحها بالنقاش املفتوح 
حول مسائل أخاقية وقيمية مثل وضع 
األقليات في القانون اإلسامي واملواطنة 
واملس��اواة، ف��إن ه��ذه القضايا س��تجد 
طريقه��ا إلى احل��ل. وعلى س��بيل املثال، 
فإن األحكام والتفاسير الراهنة للقانون 
اإلس��امي، التي وضعها الراحل آية اهلل 
حس��ني علي منتظري فيما يخص وضع 
البهائيني في إيران، تعطيني أماً وتقترح 
أن أب��واب االجته��اد بدأت تفت��ح. كما أن 
كثيراً من املعلقني جادل��وا بأن التغيرات 

احلديث��ة في العالم العرب��ي أمر إيجابي، 
وحتمل روح الدميقراطية واحلقوق املدنية. 
لكن كي��ف تقّيم األخط��ار الكامنة في 

هذا الوضع احلساس؟
ف��أي تغي��ر سياس��ي يحم��ل درجة من 
اندلعت  الت��ي  اخملاط��رة. واالحتجاج��ات 
ف��ي ليبي��ا وتون��س ومصر في س��بتمبر 
س��نة 2011، والت��ي هوجم��ت خاله��ا 
الس��فارات األمريكية، تذكرنا بهشاشة 
عملي��ة االنتقال الدميقراط��ي. فا توجد 
أي ضمانات النتصار القوى الدميقراطية. 
وهذا ينطبق بشكل خاص على اجملتمعات 
ف��ي ال��دول النامية الت��ي كانت تخضع 
حلكم النخ��ب القمعية على مدى عقود 
م��ن الزمان، والتي نتج��ت فيها اختاالت 
اجتماعي��ة متع��ددة، كصع��ود احلرك��ة 

السلفية املناهضة للدميقراطية.
لك��ن الس��ؤال احلقيق��ي ه��و: م��ا هي 
البدائ��ل؟ احملافظ��ة على أنظم��ة مبارك 
وبن علي واألس��د؟ هذه األنظمة لم تكن 
قادرة على القيام بإصاحات، ولهذا يجب 
االحتفال بسقوطها. وهنا يجب التفكير 

في عدة نقاط.
هن��اك عاق��ة حميم��ة ب��ني األنظم��ة 
القمعية في العالم العربي ودعم الغرب 
لهذه األنظمة والتبعات السياسية لهذا 
الدعم على مستقبل الدميقراطية. وهنا 
ينطبق املثل القائل بأن املرء »ال يستطيع 
أكل الكعك��ة واالحتف��اظ به��ا أيضاً«. 
وببس��اطة، فإن الدعم الغربي لألنظمة 
القمعية في العالم العربي واإلس��امي 
خل��ف آثاراً سياس��ية هائلة فيما يخص 
ف��ي  الدميقراطي��ة  انتش��ار  احتم��االت 
املنطق��ة، ذل��ك أن عق��وداً م��ن القم��ع 
السياس��ي، خاص��ة للمجتم��ع املدن��ي 
السياس��ية  املعارضة  أجبرت  العلماني، 
في الش��رق األوس��ط عل��ى االجت��اه إلى 
القطاع��ات األكثر تقليدي��ة في اجملتمع، 

مثل املساجد.
م��ن جانبها، اس��تفادت الق��وى الدينية 
بش��كل غير مباش��ر وغي��ر متعمد من 
السياس��ات القمعي��ة الت��ي انتهجتها 
الدول العربية بعد حقبة االستعمار، ألن 
كل املنظم��ات العلمانية املنافس��ة لها 
إم��ا اختنق��ت أو ُس��حقت. واملقارنة مع 
إيران في هذا الصدد قد تفيد للتوضيح.

فصعود اإلس��ام السياس��ي في أعقاب 
م��ن  منطقي��اً  كان   1979 س��نة  ث��ورة 
فما  والسياسية.  االجتماعية  الناحيتني 
الذي كن��ت تتوقع صعوده بعد عقود من 
الطغي��ان السياس��ي الذي س��حق كل 
الق��وى االش��تراكية التقدمية؟ األوضاع 
االجتماعي��ة ف��ي العقود التي س��بقت 
الثورة، والتي كانت نتاجاً ثانوياً لسياسات 
العصرن��ة القمعية التي انتهجها نظام 
البهل��وي املدع��وم م��ن الغ��رب، خلقت 
أرضاً خصبة لصعود التشدد اإلسامي. 
كم��ا أن ه��ذه السياس��ات قّوضت قوى 
والليبرالية، وفي  الدميقراطية  العلمانية 
نفس الوق��ت قّوت بش��كل غير متعمد 

قوى اإلسام السياسي.
لكن احل��دث األبرز في تاريخ إيران املعاصر 
ه��و االنق��اب الذي دب��ره جه��از اخملابرات 
املركزية األمريكي »س��ي آي إيه« س��نة 
1953، وال��ذي أنه��ى حقب��ة العلماني��ة 
الدميقراطية والسياس��ة البرملانية التي 
متتعت بها إيران بني سنتي 1941 و1953. 
كما يج��ب أن نتذك��ر أن محمد مصدق، 
رئي��س الوزراء ذو الش��خصية الس��احرة 
ال��ذي أطيح به ف��ي هذا االنق��اب، كان 
ليبرالي��اً ودميقراطياً وعلمانياً سياس��ياً، 

إضافة إلى كونه من أقوى مؤيدي القانون 
الدولي وممارسته للشعائر اإلسامية.

وب��دالً م��ن مص��دق، مت فرض ش��اه إيران، 
ال��ذي كان بنف��س القمع والفس��اد في 
كحسني  والس��بعينيات  الس��يتينيات 
مب��ارك وزي��ن العابدي��ن ب��ن عل��ي ف��ي 
التس��عينيات وأوائل الق��رن احلالي. لقد 
كان��ت ه��ذه نتيج��ة كارثية بالنس��بة 
للتطورات السياس��ية احمللي��ة في إيران، 
والتي أثرت بش��كل كبي��ر على دور الدين 
اإلس��اميني  وصع��ود  السياس��ة  ف��ي 
الشموليني، الذين سيطروا بدورهم على 

السلطة بعد الثورة.
باختصار، بنف��س الطريقة التي صعدت 
بها قوى اإلسام السياسي بعد عقود من 
الشمولية السياسية كحركة املعارضة 
الوحي��دة املنظم��ة وذات املصداقية في 
إيران، هناك وضع مماثل وليس مطابقاً في 
مصر وتونس اليوم. واالعتراض على هذه 
احلالة يعني جتاهل التبعات السياس��ية 
التي نتج��ت عن دعم أنظمة ش��مولية 
وقمعي��ة، وبالتالي »ال ميك��ن للمرء أكل 
الكعك��ة واالحتفاظ بها أيض��اً«، مبعنى 
دع��م األوض��اع االجتماعي��ة الت��ي أدت 
إلى صعود اإلس��ام السياس��ي، ومن ثم 
اس��تنكار قوة وش��عبية ه��ذه احلركات 

الدينية بعد الثورة.
وبالنظر إلى الس��ياق السياسي احمليط، 
فإن صعود اإلس��ام السياسي منطقي 
جداً، وذلك يعود في جزء منه على الدعم 
الغربي طويل األمد لألنظمة الدكتاتورية 
ف��ي الش��رق األوس��ط. وإذا م��ا انتصرت 
القوى غير الليبرالي��ة وغير الدميقراطية 
في مص��ر وتونس، وأنا آم��ل أال ينتصروا، 
ف��إن على الغ��رب أن يتقب��ل حصته من 

املسؤولية عن ه�ذه احلال�ة.

يديللر نللادر هاشللمي مركللز دراسللات 
أسللتاذاً  ويعمللل  األوسللط  الشللرق 
مسللاعداً لسياسات الشللرق األوسط 
والسياسللات اإلسللامية فللي جامعة 
ويكتللب  املتحللدة.  بالواليللات  دنفللر 
هاشمي بشكل منتظم في عدد كبير 
 The PBS« من وسللائل اإلعللام، مثللل
 The»و »Time Magazine»و »NewsHour
Wall Street Journal« و »سللي إن إن« و 
»بي بي سي« واجلزيرة ودي دبليو. أحدث 
ما نشره هو كتاب »اإلسام، العلمانية 
والدميقراطيللة الليبرالية - نحو نظرية 

دميقراطية للمجتمعات اإلسامية«.

* عن موقع قنطرة

حوار مع الباحث في اإلسالم والعلمانية نادر هاشمي

اإلسالم والديمقراطية .. التوافق على عدم التوافق

إن صعود اإلسالم 
السياسي منطقي 

جدًا، وذلك يعود في 
جزء منه على الدعم 
الغربي طويل األمد 

لألنظمة الدكتاتورية 
في الشرق األوسط. 

وإذا ما انتصرت القوى 
غير الليبرالية وغير 
الديمقراطية في 

مصر وتونس، وأنا 
آمل أال ينتصروا، فإن 
على الغرب أن يتقبل 

حصته من المسؤولية 
عن هذه الحالة

حاوره لويس غروب

في ه��ذ احلوار يقول نادر هاش��مي، الباحث البارز في مجال اإلس��ام 
والعلماني��ة، إن كاهم��ا بعي��دان كل البعد عن التواف��ق، وإن الغرب 
علي��ه أن يتقبل حصته من املس��ؤولية عن إحي��اء احلركات املعارضة 

للدميقراطية في العالم اإلسامي. 

نادر هاشمي
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اسماعيل زاير
 

متت��ُد مس��احة نش��اط الدكتور 
مم��ا  اكث��ر  ال��ى  أم��ن  بختي��ار 
التلقائي��ة  الذاك��رة  تس��توعب 
.. فه��و منظ��م ممتاز للمب��ادرات 
السياس��ية والفكرية والثقافية 
والتقني��ة .. وصاحب أملع س��جل 
العراق��ي  اللوب��ي  مج��ال  ف��ي 
املناه��ض للدكتاتوري��ة . ويذك��ر 
كل مع��ارض عراق��ي عم��ل في 
األروق��ة الدولية وب��ن منظمات 
العالم املتصلة بالعدالة وحقوق 
كان  أم��ن  بختي��ار  أن  اإلنس��ان 
فاعالً للغاية في تنشيط وتوجيه 
األبح��اث واملناقش��ات بخصوص 
العراق واملعض��الت التي تواجهه 
طيلة عقود من الزمن . وهو ايضاً 
كاتب عميق الدراية مبادته ولغته 
ومس��اهم دائ��م ف��ي املس��اعي 
والتحض��ر  للتم��دن  املس��تمرة 

والتقدم. 
ويعود الفضل لدراساته املتنوعة 
والعميق��ة للعل��وم االجتماعية 
ف��ي التق��رب الس��ليم للعق��ل 
ع��ام  بوج��ه  والغرب��ي  األوروب��ي 
خاصة ف��ي مج��ال التعاطي مع 
مل��ف العراق الش��ائك الذي كان 
محرماً اخلوض فيه لس��نوات من 
قبل العواصم الغربية الصديقة 
لصدام حس��ن . ويحم��ل أمي�ن 
شهادة املاجس��تير في العالقات 
الدولية م��ن جامعة الس��وربون 
بباري��س، و ش��هادة الدكت���وراه 
ف�ي اجلغرافي�ة السياس��ية ف�ي 

باريس. 
وكان لبداي��ة عمل��ه مطلع عام 
1982 في دائرة الهجرة واملهجرين 
الفض��ل  الس��ويدية  والالجئ��ن 
ف��ي اعطائ��ه اخلب��رة الالزمة في 
مجال التعامل مع ملفات حقوق 
اإلنس��ان الدولي��ة . كم��ا انتهى 
به املط��اف باالنتقال ع��ام 1988 
الى فرنس��ا حيث تسلم منصب 
السكرتير العام للمعهد الكردي 

في باريس حتى عام 1994. 
ولنش��اطاته الواسعة في مجال 
حقوق االنسان أصبح مستشارا 
ملؤسس��ة »فرانس ليبرتي« التي 
دانييل ميتران  الراحلة  تترأس��ها 
عقيلة الرئيس الفرنسي السابق 
للفت��رة م��ن 1990  وحت��ى ع��ام 
1996 ، قب��ل ان يتس��لم مهامه 
كمدير ملنظم��ة التحالف حلقوق 
االنسان في واش��نطن، ثم مديرا 
تنفيذيا للتحالف الدولي من اجل 
العدالة الذي يضم 275 منظمة 

غير حكومية معنية بالدفاع عن 
حقوق االنس��ان ميثلون 120 دولة 

في العالم. 
وجعل��ت من��ه جه��وده املمي��زة 
ومثابرته، أحد النجوم البارزين في 
حقل الدفاع عن احلقوق األساسية 
ل��ه  س��محت  كم��ا  للش��عوب 
باحلصول على املع��ارف واملهارات 

املالئمة للخطاب الدولي املتداول 
عاملياً. واكتس��ب في مشاركاته 
في العديد م��ن املؤمترات الدولية 
اخلاص��ة بحق��وق االنس��ان ف��ي 
واملفوضي��ة  االوروب��ي  البرمل��ان 
االوروبية ومنظمة األمن والتعاون 
والتقى  االوروبي معارف واس��عة 
العدي��د م��ن الرؤس��اء واملل��وك 

واألُم��راء ف��ي العديد م��ن الدول، 
ال��ى تنظيم��ه دورات  باالضاف��ة 
متع��ددة للتوعي��ة ف��ي مج��ال 
للصحافي��ن  االنس��ان  حق��وق 
العراقي��ن واحملامن والناش��طن 
السياسين وحقوق االقليات في 

باريس وجنيف ولندن . 
انتق��ل بختي��ار أمن ال��ى العراق 
م��ع س��قوط النظ��ام الس��ابق 
حيث أصبح نائباً للعضو الكردي 
املس��تقل ف��ي مجل��س احلك��م 
الدكت��ور محم��ود عثم��ان الذي 
جمعت��ه واي��اه صداق��ة وعالقة 
نضالية مديدة امتدت عبر عقود 

من املعاناة واملكابدة  .
في اوروبا قام الدكتور بختيار بدور 
اساس��ي في تفعيل املؤسسات 
األوروبية االساس��ية كاملفوضية 
والبرمل��ان األوروبي��ن . فنجح في 
عقد عشرات املؤمترات عن مأساة 
الش��عب الكردي والعراقي بوجه 
اع��م . وأدَخ��َل ف��ي اجن��دة تلك 
املؤسس��ات ملف حقوق اإلنسان 
العراق��ي عل��ى امت��داد س��نوات 
طويل��ة بحي��ث لم متر س��نة اال 
وكان هذا البن��د احد التظاهرات 
املؤمل��ة للنظام العراق��ي واتباعه 

في العالم الغربي . 
في الع��راق كان لبختيار امن دور 
مميز ف��ي املناخ العراقي ملرحلة ما 
بع��د صدام حس��ن جتس��د في 

تصدي��ه ملل��ف حقوق 
م��ن  اإلنس��ان 

خالل منصبه 
ي��ر  ز كو

ا  له��ذ
ملل��ف  ا

ف��ي 

حكومة 
ق  ا لع��ر ا

ل��ى  و أل ا
بع��د التغيير 
س��ة  ئا بر
ر  كت��و لد ا
اياد عالوي . 
همت  سا و
ت��ه  خبر
يخية  ر لتأ ا
العمل  في 
عل��ى ه��ذا 
ف��ي  املل��ف 

فتح حوارات مثمرة بن املنظمات 
الدولية ومنظم��ات األمم املتحدة 
واملؤسسات العراقية التي كانت 
جتربته��ا م��ع النش��اط احلقيقي 
في مجال حقوق اإلنسان ضئيلة 

للغاية . 
افض��ل  م��ن  بختي��ار  ويع��د 
الش��خصيات الكردية املستقلة 
وعمقه��ا  باعتداله��ا  املعروف��ة 
وصالته��ا العاملي��ة األم��ر ال��ذي 
جرى اس��تثماره على اوسع نطاق 
خالل الس��نوات املاضية . خاصة 
بع��د ان أس��س وزوجت��ه النائب 
صالونهم��ا  الس��هيل  صفي��ة 
الثقاف��ي الذي يق��وم حتى اليوم 
بفعالي��ات ممت��ازة ونوعي��ة على 
اكث��ر م��ن صعيد وف��ي اكثر من 
مجال . وتعتب��ر النخب الثقافية 
مناسبات نشاط الصالون فرصة 
نادرة للتعارف والتفاهم والنقاش 
ف��ي الش��أن العراق��ي والدول��ي 
، اضاف��ة ال��ى األبع��اد الثقافية 
والفني��ة والعروض التش��كيلية 
املتخصص��ة الت��ي دأب��ت عل��ى 

اقامتها . 
وتعد ش��خصية الدكتور بختيار 
أم��ن أمُنوذج��اً ومث��االً على األطر 
الكردية  والسياس��ية  اإلنسانية 
الواس��عة التأثير بفع��ل اتباعها 

ومفاهي��م  عم��ل  أس��اليب 

متقدم��ة ومتحض��رة واملترافقة 
مع كاريزما ش��خصية ال تخفى 
على الناظر مما اعطى مساهماته 
وجه��وده ق��وة اقن��اع ال تق��در . 
وميكنن��ا القول: ان من��وذج بختيار 
هو تعبير متزايد الش��عبية لدى 
اجليل اجلديد من األكراد الش��باب 
الطامحن ف��ي ايجاد موقع لهم 
واجملتمع  السياس��ة  حتت شمس 
في العراق وفي الش��رق األوسط 

بوجه عام . 
ويس��تعن أمن بثقافة سلس��ة 
ولغ��ة مطواعة عززته��ا معرفته 
واإلنكليزي��ة  بالفرنس��ية 
والس��ويدية والعربي��ة فضالً عن 
اللغة الكردية ، ومنحته قاموساً 
م��ن  ميكن��ه  األط��راف  مترام��ي 
التواصل مع احملاورين في مختلف 
ارج��اء املعم��ورة . وله��ذا 
تع��دُّ جناحات��ه 
بقية  و

زمالئ��ه م��ن العاملن ف��ي املركز 
الباريس��ي واحدة من املع النتائج 
التي ينظر اليه��ا األكراد بالكثير 
من التبجيل والفخ��ر . فقد جنح 
املرك��ز الك��ردي ف��ي باري��س في 
اقام��ة عالقة عميق��ة ومتجذرة 
مع الس��يدة دانييل ميتران التي 
تعد واحدة من املع الش��خصيات 
املركزي��ة في اليس��ار الفرنس��ي 
، والت��ي متكن��ت من اظه��ار عزم 
فرنس��ا عل��ى الدفاع ع��ن حقوق 
الراح��ل  رئاس��ة  خ��الل  األك��راد 
فرانس��وا ميت��ران لب��الده . وكان 
لبختي��ار تأثير بارز عل��ى املبادرات 
الت��ي قدمته��ا الس��يدة ميتران 
بص��دد القضي��ة الكردية وملف 
احلكومية  واالنته��اكات  حلبجة 

العراقية حلقوق األكراد . 
منذ تعرفي على الدكتور بختيار 
قب��ل اكثر من عقدي��ن من الزمن 
واكبت نش��اطه الذي ال يكل في 
مجاالت العدالة الدولية واحلقوق 
اإلنس��انية العام��ة ول��م ينفك 
بختيار ع��ن مفاجأت��ي بخياراته 
األصيلة واملتقنة وانتقاء مقترباته 
قطاع��ات  ش��مل  ن��ادر  بوع��ي 
انس��انية كبرى منها ملف املياه 
م��ع  تتراف��ق  الت��ي  واملعض��الت 
تطبيقات��ه العملي��ة على األرض 
واملصالح احملددة للدول في مصائر 

األنهار واملصبات . 
وعند النظر اليه بش��كل واس��ع 
ن��رى إس��هاماته الراهنة وكأنها 
اكثر  للمس��تقبل  اشارات 
مم��ا ه��ي تعبي��ر ع��ن 
الراهن وحده . ومن 
فيمكنن��ا  هن��ا 
ان��ه  الق��ول: 
يفكر بروحية 
مستقبلية 

ضح��ه  ا و
الى  تشير 

الغد .. 

بعض��اً م��ن املقترح��ات الت��ي 
طرحها االستاذ بختيار أمن في 
حديث س��ابق للصب��اح اجلديد، 
والتي من ش��أنها معاجلة أزمة 

املياه في البالد:
الثقيل��ة  املي��اه  »اس��تعمال   
لألغ��راض الصناعي��ة ب��دل من 
العذبة، واالس��تعانة بالوسائل 
املتطورة والتكنلوجية في خزن 
املي��اه واحلفاظ عليه��ا وتطوير 
الطاقة البش��رية وبناء قدراتها 
في مجال  االفادة من املياه وهو لن 
يكون اال بطاقم فني متخصص 
وم��درب على اعلى املس��تويات، 
ويج��ب ان تكون هن��اك حمالت 
توعي��ة مش��تركة ب��ن اجلهات 
الرس��مية ومنظم��ات اجملتم��ع 
املتخصص��ة  الس��يما  املدن��ي 
للتأكيد  االنسان  بجانب حقوق 

على اهمية احلف��اظ على املياه 
وترشيد استخدامها«.

 كما ينصح امن ب� »آلية عمل 
مشتركة بن اجلهات احلكومية 
والفالحن واملزارعن إلفادة اكبر 
من مياه الري ألننا عرضة للتغيير 
املناخي واالحتباس احلراري التي 
وزراعية  اقتصادية  مردودات  لها 
عدي��دة، ونحت��اج الى تأس��يس 
وبن��اء وح��دات املي��اه بش��كل 
صح��ي ونأخ��ذ خط��وات نح��و 
تقلي��ل الفوارق في اس��تخدام 
الريفي��ة  املناط��ق  ب��ن  املي��اه 
واملدني��ة م��ن جان��ب والفقراء 
واالغني��اء من جانب آخر، وعلينا 
تش��رح  ببح��وث  االس��تعانة 
كيفية استخدام املياه الثقيلة 
في مجال السقي وعلى اي نوع 
من احملاصيل، كما يجب ان تكون 

الى  للحاج��ة  دراس��ات  هن��اك 
على  الفالحن  وتش��جيع  املياه 
استخدام اس��اليب جديدة في 
الري التي من ش��انها خزن اكبر 
ق��در منها وتأس��يس جمعيات 
للمس��تهلكن ونش��جع زراعة 
احلبوب التي تس��تهلك اقل قدر 
من املياه واس��تحداث مش��روع 
وطني ملعاجلة ومعاملة التغيير 
املناخي وتأثيره على مس��تقبل 
املاء ف��ي العراق وتكمل��ة وبناء 
وتهيئ��ة  الس��دود  مش��اريع 
البالد الس��تقبال اي ازمة مياه 
مستقبلية، واستخدام الطرق 
ازم��ة  معاجل��ة  ف��ي  احلديث��ة 
امللوحة كما يحصل في جنوب 
العراق، ودرج مفهوم ادارة املياه 

ف��ي املناهج الدراس��ية بجميع 
مراحلها«.

بورتريه

بختيار أمين: رجل من المستقبل

منذ تعرفي على 
الدكتور بختيار قبل 
اكثر من عقدين من 
الزمن واكبت نشاطه 

الذي ال يكل في 
مجاالت العدالة الدولية 

والحقوق اإلنسانية 
العامة ولم ينفك 

بختيار عن مفاجأتي 
بخياراته األصيلة 
والمتقنة وانتقاء 

مقترباته بوعي نادر 
شمل قطاعات انسانية 

كبرى منها ملف 
المياه والمعضالت التي 

تترافق مع تطبيقاته 
العملية على األرض 
والمصالح المحددة 
للدول في مصائر 
األنهار والمصبات

حول أزمة المياه



المياه .. مشاريع للحرائق والحروب أم للبناء والسالم ؟
مم��ا ال يخفى على اح��د ان ملف 
املياه قد حتول في العقود االربعة 
األخي��رة ال��ى أحد أكث��ر امللفات 
أهمي��ة وخطورة ف��ي منطقتنا، 

خاصة وان موضوع املياه وتقاسم 
احلصص بني بلدان املصدر واالخرى 
املتش��اطئة قد اختلط وملفات 
اخ��رى سياس��ية واقتصادي��ة ال 

عالق��ة لها مبوضوع املي��اه والذي 
يفترض ان يخضع ملعايير وقوانني 
بعيدة عن التجاذبات والصراعات 
السياسية والعسكرية واألمنية. 

هذا امللف )املياه( يزداد أهمية مع 
التحوالت الت��ي متر بها املنطقة، 
حي��ث يحتاج الي��وم أكثر من أي 
وقت مضى ال��ى االهتمام اجلدي 

واملسؤول من جميع االطراف ومبا 
يتناسب وطبيعة التحديات التي 
تواج��ه بلدانن��ا وخاص��ة العراق 
وايران وتركيا.. وألهمية  وس��وريا 

املوض��وع يخص��ص ملحق  هذا 
)زاد( ملف��ه لهذا االس��بوع حول 
املياه واملؤمتر الذي عقد مؤخراً في 

تركيا عن السالم االزرق.. 







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

ملحق اسبوعي يصدر 

عن مؤسسة "الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

No.)2579( Thu. 23 May. 2013 ريشة أحمد الربيعياخلميس 23 آيار

في ضوء نزاع الهويات
نتيجة  البريطاني،  االنتداب  ظل  في  مملكة،  احلديث،  العراق  تأسس 
ملا انتهت اليه احلرب العاملية االولى و ما الت اليه البالد التي كانت 
اعترافا  االمم  عصبة  عضوية  نال  و  العثمانية.  السلطنة  ضمن 
باستقالله عام 1932. و استبدل االنقالب العسكري  في متوز عام 
1958 امللكية باجلمهورية لتبدا حقبة اخرى انتهت بالغزو االمريكي  

و انهيار النظام عام 2003. و قد واجهت املهمة الشائكة

مقترحات إلنهاء أزمة المياه
التوصل  وعدم  املياه  أزمة  لتفاقم  الرئيسية  األسباب  إحدى  إن 
املتشاطئة  الدول  مع  الزمن  من  عقود  أربعة  خالل  عقالنية  حللول 
خاص  وبشكل  للمياه  بصلة  متت  ال  مبلفات  لربطها  يعود  للعراق، 
منها امللفات السياسية واألمنية. فالنقاش الدائر حول اخلالف على 
حصص املياه في نهري دجلة والفرات بعيداً عن امللفات السياسية 

واألمنية طابعه تقني وتخصصي ...

اإلسالم والديمقراطيةمن أجل تشكيل مجلس تعاون مائي
العاملية  الشخصيات  من  عدد  يجتمع  سنوات  اربع  من  أكثر  منذ 
وشمال  اسيا  غرب  منتدى    «  WANA FORUM« في  واإلقليمية 
افريقيا » الذي يرأسه سمو االمير حسن بن طالل، للبحث والتداول 
االختصاصات،  متنوعة  اجملتمعة  والشخصيات  التوصيات.  ووضع 
منهم التكنوقراط واخلبراء والسياسيون واألكادمييون، ولي الشرف 

شخصيا، أن أكون احد املسهمني باملنتدى منذ تأسيسه ...

أقول لهم شيئني - أوالً أن عليهم أن يدرسوا التاريخ، وثانياً أن عليهم 
أن يتغلبوا على خوفهم من اإلسالم وحتيزهم ضده. يجب أن نتذكر 
الكاثوليكية  بأن  أنه وقبل وقت ليس بطويل كان هناك من يزعم 
ذات »طبيعة معادية للدميقراطية«، وبالتالي أن معظم اجملتمعات 
أن  اآلن  ميكنه  من  الدميقراطية.  تبني  على  قادرة  غير  الكاثوليكية 

يزعم ذلك وأن يؤخذ على محمل اجلد؟ هذه احلجج ...
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1516 احمد ابريهي عليصاحب الربيعي بختيار أمين 12

شخصية العدد:
بختيار أمين

لويس غروب 17

مدير تحرير الملحق

جمال جصاني

نائب رئيس التحرير

جمعة الحلفي



12
No.(2579) Thu. 23 May. 2013 اخلميس 23 آيار

الملف

يقول 
المختصون 
والمراقبون 

اذا كان القرن 
العشرون، قرن 

حروب بسبب 
النفط، فان 

القرن الحادي 
والعشرين؛ 

سيكون قرن 
الحروب على 

الماء، في ظل 
النمو السكاني 

المتوقع في 
منطقة الشرق 

االوسط من 
359 مليون 
نسمة في 

الوقت الحاضر، 
الى 700 مليون 
نسمة في سنة 

2050، حيث 
سيصبح سكان 

العراق 70 
مليون نسمة، 
و سيتضاعف 

سكان البلدان 
المتشاطئة على 

نهري دجلة 
والفرات

ان حجم 
المياه بالعراق 

تناقص الى 
الثلث عما 

كان عليه قبل 
اربعة عقود 
أي اننا فقدنا 

ثلثين خالل 
هذه الفترة. 

وهناك مناطق 
يستطيع 

الشخص عبور 
نهر الفرات 
مشيًا فيها، 

وهناك تقارير 
تشير الى 

جفاف نهري 
دجلة والفرات 

اذا ما استمر 
الحال على ما 
هو عليه في 

غضون 15 
عاما، أي في 
عام 2030، 

اما الحديث عن 
بقائهما الى 

عام 2050

بختيار أمين *

منذ أكثر من اربع سنوات يجتمع عدد 
من الش��خصيات العاملية واإلقليمية 
ف��ي »WANA FORUM »  منتدى غرب 
اس��يا وش��مال افريقيا » الذي يرأسه 
سمو االمير حس��ن بن طالل، للبحث 

والتداول ووضع التوصيات.
متنوع��ة  اجملتمع��ة  والش��خصيات 
التكنوقراط  منه��م  االختصاص��ات، 
واألكادمييون،  والسياس��يون  واخلب��راء 
ولي الش��رف ش��خصيا، أن أكون احد 

املسهمني باملنتدى منذ تأسيسه.
املنت��دى مواضي��ع تخ��ص  ويناق��ش 
مجاالت البيئة، والقضايا االجتماعية، 
واإلنس��انية، واالقتصادي��ة، وقضي��ة 
املي��اه، والتصح��ر والتغيي��ر املناخي، 
واالحتب��اس احل��راري، وقضاي��ا إع��ادة 
األعمار في بلدان م��ا بعد الصراعات، 
وللعراق حصة في تل��ك االجتماعات 
والنقاشات شأنها شأن دول املنطقة.

ومن هنا طرحنا مش��كلة املياه التي 
تواج��ه الع��راق، وبل��دان املنطق��ة، ال 
س��يما البلدان املتشاطئة على نهري 
دجل��ة والف��رات، والتي جن��د ان ال حل 
اال  بينه��ا،  واخلالف��ات  للمش��كالت 
بتشكيل مجلس تعاون للمياه  لبلدان 
حوض نه��ري دجلة والفرات، على غرار 
نظرائه من اجملالس والهيئات في اوروبا 

) على نهري الراين  والدانوب(.

مشروع السلم األخضر 

ومتخ��ض ع��ن اجتماعاتنا؛ تش��كيل 
اللجنة العليا ملش��روع السلم األزرق، 
برعاية س��مو األمير حس��ن بن طالل، 
رئيس  واس��ليكر  وعضوية س��انديب 
اجملموعة االس��تراتيجية، فور س��ايت 
)املنظمة الدولي��ة اخلاصة في مجال 
املي��اه ( م��ن الهن��د، وعضويت��ي، الى 
جان��ب كل م��ن معالي وزي��ر خارجية 
تركيا السابق، يشار ياكيش، ومعالي 
وزي��ر املالية اللبناني الس��ابق، محمد 
ش��طح، وأمني عام وزارة املوارد املائية 
الس��ابق في األردن ميس��ون الزعبي، 
وس��عادة الل��ورد آلدرديس من مجلس 
اللوردات البريطاني، و الس��يد سابان 
دش��لي، نائ��ب ف��ي البرمل��ان التركي، 
والدكتور باسم ش��اب، عضو البرملان 
اللبناني، والسيد مايكل مودراسيني، 
والس��يد يوهان جيلي، م��ن احلكومة 
السويسرية، والسيدة املاس فوتيهالي، 
املديرة التنفيذية للمجموعة نفسها 

. Group Foresight (Strategic)
وتعد اللجنة العليا هذه، مس��ارا غير 
رس��مي ) Track 2( للح��وار وتقري��ب 
وجه��ات النظر بني الدول، ومس��اعدة 
املسارات الرس��مية للدول، وللوصول 
إل��ى اس��تراتيجيات عاب��رة للح��دود 

واألوطان.
ونتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة 
العليا، مت  إعالن  الرئيس السويس��ري 
س��نة  2011 التقري��ر الدولي باس��م  

السلم االزرق  
Blue Peace Report (www.

ال��ذي   )strategicforesight.com
يتح��دث عن ازمة واس��تعماالت املياه 
ف��ي منطقة الش��رق االوس��ط، ومن 
ضمنه��ا العراق، مع توصي��ات بإيجاد 
حلول لتفادي حتويل مشكلة املياه الى 
نزاع مسلح وحروب بني شعوب الدول 
املتشاطئة على االنهر نفسها، ومنها 

بلدان حوض نهري دجلة والفرات. 

مؤمتر اسطنبول

وش��اركنا مع صفي��ة الس��هيل و د. 
طال��ب م��راد وعدد من الش��خصيات 
م��ن ضمنهم  العراقي��ة،  االعالمي��ة 
السادة اس��ماعيل زاير, زهير اجلزائري, 
غ��ادة العامل��ي, ومحم��ود املفرج��ي 
عثم��ان  وهي��وا  عب��داهلل  وس��تران 
وفراس س��عدون، مبؤمتر ع��ن املياه في 
آذار   19-18 للم��دة م��ن  اس��طنبول، 
املنص��رم، م��ع نح��و 100 ش��خصية 
وسياس��ية  واعالمي��ة  حكومي��ة 
واكادميية وخب��راء وبرملانيني، من األردن 
ولبن��ان  س��وريا وتركيا ومص��ر ودولة 
االمارات العربية املتحدة وفلس��طني 
والبحري��ن و اليمن و من بلدان اوروبية 
عدة وبتمويل من السويد و سويسرا. 
م��ع   Turkish Review باس��تضافة 
مؤسس��ة الزمان التركي��ة وبالتعاون 
م��ع Foresight Strategic Group من 
الهند و WANA FORUM الذي يرعاها 

سمو األمير حسن بن طالل.
ومؤمتر إسطنبول،  كان اقتراح  قدمناه  
كتوصي��ة، ف��ي اجتماعن��ا الس��ابق 
الذي انعقد في لندن، تش��رين الثاني/ 
نوفمبر املاض��ي، في مجلس اللوردات، 
حول موض��وع املياه، والذي ش��اركت 
فيه مبصاحبة الدكتور حسن اجلنابي 
س��فير الع��راق ف��ي منظم��ة الفاو، 
واخلبير الدكتور طالب مراد، مستشار 
االم��ن الغذائ��ي في رئاس��ة ال��وزراء 
باقليم كردس��تان، م��ع مجموعة من 
الش��خصيات، عل��ى ان يكون اجتماع 
اس��طنبول ه��ذا، مخصص��ا لبحث 
آلي��ات التع��اون والش��راكة م��ا ب��ني 
اللجن��ة العليا للمياه، للمس��ار غير 
الرس��مي، مع املؤسس��ات اإلعالمية 
سياس��ات  لتبن��ي  املنطق��ة،  ف��ي 

تس��اعد  اعالمي��������������������ة 
ف��ي  التوعية بأهمية ه��ذه القضية، 
وض��رورة التروي��ج والتأثي��ر اإليجابي؛ 
للدفع باجتاه تعاون س��لمي بني الدول، 
إليج��اد حل��ول للمش��كالت، إضافة 
إلى املس��اعدة في التوجيه بترش��يد 

استهالك واستعمال املياه . 

قرن حروب املياه

يقول اخملتصون واملراقبون اذا كان القرن 
العش��رون، قرن حروب بسبب النفط، 
فان القرن احلادي والعش��رين؛ سيكون 
ق��رن احلروب على املاء، ف��ي ظل النمو 
السكاني املتوقع في منطقة الشرق 
االوس��ط من ٣٥٩ مليون نس��مة في 
الوقت احلاضر، الى ٧٠٠ مليون نسمة 
في سنة ٢٠٥٠، حيث سيصبح سكان 
العراق ٧٠ مليون نسمة، و سيتضاعف 
سكان البلدان املتشاطئة على نهري 
دجل��ة والف��رات، ف��ي كل م��ن اي��ران 
وتركيا وس��وريا، وبالنتيجة ستتفاقم  
شحة املاء والغذاء، مع التغير املناخي 
الس��ريع واالحتب��اس احل��راري، حي��ث 
ستزداد، حس��ب دراسات مؤسساتية 
مختص��ة، درج��ة احل��رارة مبع��دل ٠،٥ 
درج��ة مئوية ف��ي الس��نوات املقبلة، 
وتتوس��ع رقع��ة التصح��ر ف��ي ظ��ل 
فقودات هائلة للمياه اجلوفية، حسب 
دراسة ملؤسس��ة ناسا االميركية في 
س��نة ٢٠٠٨، مبا يعادل مياه بحر امليت 
في حوض نهري دجلة والفرات، فضال 
ع��ن االزدياد الواس��ع واملس��تمر حلفر 
اآلبار االرتوازية احلكومية والشخصية 
وخصوصا في سنوات الشحة ومناطق 
الش��حة املس��تمرة، وتكثيف ظاهرة 
الغب��ار، والتحدي��ات االخ��رى املتعددة 
ام��ام العراق كتردي نوعية املياه وزيادة 
امللوح��ة لدرجة لم يس��بق لها مثيل 
ف��ي العالم، وزيادة التل��وث فى انهرنا 
بس��بب رم��ي م��واد طبي��ة مختلفة 
واملي��اه الثقيلة ومياه اجملاري وبس��بب 
قي��ام جيرانن��ا بتصدي��ر فضالته��م 
ومصافيه��م  مصانعه��م  ومزاب��ل 
وغيرها من امللوثات، حيث ان مستوى 
التل��وث النه��ري ف��ي الع��راق اصبح 
يفوق ٩ مرات اكث��ر من املعيار الدولي 
املقب��ول لألنه��ر، ومن احلقائ��ق املاثلة 
أن٢٠٪ من سكان املدن العراقية ليس 
لديهم مي��اه صاحلة للش��رب، و ٤٣٪ 
من س��كان القرى واالري��اف معرضون 
لإلصاب��ة باألم��راض عن طري��ق املياه، 
كالكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي، 
كذلك غي��اب وعي وثقافة الترش��يد 
ف��ي اس��تعمال امل��اء على املس��توى 
الش��خصي واملنزلي )املواطن العراقي 
يستعمل نحو ٦٠٠-٨٠٠ لتر ماء يوميا 
ف��ي م��دن مختلفة م��ن الع��راق، في 
حني ان املواطن البريطاني يس��تعمل 
٢٦٠ لتر ماء يوميا(، وترجع االس��اليب 
املس��تعملة في السقي والزراعة الى 

زمن حمورابي.

أضرار كارثية

كل م��ا ذك��ر كان س��بباً ف��ي اض��رار 
اقتصادي��ة وبيئية وانس��انية كارثية، 
للزراع��ة والث��روة احليواني��ة والث��روة 
للتن��وع  ومهلك��ة  الس��مكية 
البايولوجي في أنهرنا، ومخلة بالتوازن 

البيئي، وأدى ذل��ك الى نزوح الفالحني 
والرعاة والس��ماكني، من البصرة الى 

منطقة كرميان بكردستان.
ان حج��م املي��اه بالع��راق تناقص الى 
الثلث عما كان عليه قبل اربعة عقود 
أي انن��ا فقدنا ثلثني خالل هذه الفترة. 
وهناك مناطق يس��تطيع الش��خص 
عبور نهر الفرات مش��ياً فيها، وهناك 
تقارير تش��ير الى جف��اف نهري دجلة 
والفرات اذا ما استمر احلال على ما هو 
علي��ه في غضون 15 عاما، أي في عام 
2030، ام��ا احلدي��ث ع��ن بقائهما الى 

عام 2050 فهو توقع متفائل.

واقع مرير

 الواقع مرير وينبغي معاجلته بأس��رع 
وق��ت ممك��ن، فنهرانا يعتم��دان على 
الثل��وج واالمطار، التي ه��ي متذبذبة 
بني موسم وآخر وفي تناقص مستمر، 
وكذلك على املص��ادر اخلارجية. علما 
أن أنق��رة ودمش��ق حتبس��ان وتخزنان 
املي��اه، ع��ن دجل��ة والفرات مب��ا يعادل 
سيالنهما ملدة 4 سنوات، في السدود 
التي مت بناؤها خالل السنوات املاضية، 
والت��ي وصل��ت اعداده��ا عل��ى هذين 
النهرين نحو 100 سد وليس 22 سداً 
كما يدعون، وطه��ران تتعمد جتفيف 
24 مصدرا مائي��اً الى العراق من اصل 
42، اما بالتوقيف او املصادرة او تغيير 
اجملرى، وعلى سبيل املثال فان نهر الوند 
يعي��ش علي��ه مليون ونص��ف مليون 
مواط��ن، أي ما يعادل س��كان غزة، هو 
اليوم ش��به ج��اف ال تدخل��ه املياه اال 
في حالة الفيض��ان، ولو أرادت طهران  
فتحه��ا فإنها س��تحتوي على املزابل 

ومياه املصانع غير الصحية. 

تهديد سد آلسو التركي

وتركي��ا لديها مش��روع س��د آلس��و 
عل��ى نهر دجلة، ومبج��رد االنتهاء منه 
س��تخفض مياهه م��ن 20 مليار متر 
مكعب ال��ى 9 مليارات فقط، وان هذا 
االجراء س��يحل كالكارثة على اراض 
زراعية تبلغ مساحتها نحو 670 الف 
هيكت��ار في العراق، اضافة الى التأثير 
عل��ى اراض في جن��وب ش��رق تركيا، 
ف��ي املناطق الكردية، كقلعة حس��ن 
كي��ف التاريخية وس��تؤدي الى نزوح 
24 الف شخص من تلك املناطق التي 

ستصبح حتت املياه.
الف��رات س��تتناقص م��ن  واردات  ان   
30 ملي��ار متر مكعب ال��ى 9,7 مليار 
مت��ر مكع��ب، وس��تكون مياه��ا غير 
جيدة، ألنها س��تكون املي��اه الراجعة 
من االس��تعماالت الزراعية من الدول 

اجملاورة.
 ان التوس��يع ف��ي املش��اريع الزراعية 
في أعلى حوض��ي دجلة والفرات ومن 
دون عل��م مس��بق للجان��ب العراقي، 
عن طريق بيع األراضي الزراعية للدول 
اخلليجي��ة ) كالس��عودية, واالمارات، 
والكويت (  في املناطق الكردية بتركيا 
مبس��احة أكثر م��ن 1,2 مليون هكتار,  
وف��ي محافظة احلس��كة الس��ورية 
على املثلث احلدودي بني تركيا والعراق 
وسوريا، سيؤدي الى سحب 1,2 مليار 
مت��ر مكعب من ماء نهر فيش��خابور 

الى هذه املشروعات الزراعية.

مهمات عاجلة 

إن امل��اء ض��روري ل��كل ش��يء ول��كل 
مفاصل الدولة، ونحن بلد نهري دجلة 
والف��رات نع��د ثاني بلد ف��ي املنطقة 
ف��ي كمية املياه املوج��ودة بعد تركيا، 
حيث منلك 1800 متر مكعب من املياه 
لكل شخص سنوياً، والقياس العاملي 
املع��روف ألج��ل  التنمي��ة الصناعية 
والزراعي��ة واالقتصادي��ة حتت��اج ال��ى 
12000 مت��ر مكع��ب من املي��اه لكل 
ش��خص س��نوياً، نتمنى أن نصل الى 
نصف هذه الكمية من خالل توس��يع 
عملنا في مجال اخلزن املائي وإنش��اء 

سدود وتقوية املوجود منها.
 انه ملن املؤلم واملؤس��ف أن اغنى مدن 
العالم في البت��رول )كركوك, عمارة, 
البص��رة( تعان��ي م��ن قل��ة الس��دود 
والتصح��ر اخملي��ف وادع��و وزارة املوارد 
املائية الى امتام طلبات مدينة كركوك 
بإنش��اء 23 س��داً صغي��راً، مطل��وب 
اكمالها من مجموع 25 س��داً، وايضا 
االهتمام األكبر بالبيئة واالس��تصالح 
الزراعي وزي��ادة النطاق االخضر لعالج 
التصحر ومش��كلة الغبرة وعواقبها 
في اجلنوب واملناط��ق الغربية وجميع 

انحاء العراق.
 كم��ا ان زي��ادة االس��تخراج النفطي 
يج��ب ان يأخذ بع��ني االعتبار النقص 
املائي احلاص��ل في احملافظات واملناطق 

النفطية.

املاء سالح سالم

ان م��ن الضروري أن ال يس��تعمل املاء 
كس��الح إرهابي في املنطقة، فالكرد 
على سبيل املثال وفي أسوأ أوضاعهم 
لم يس��تعملوا سالح تفجير السدود 
أو تس��ميم املياه، برغم استهدافهم 
وعملي��ات  الكيمياوي��ة  باألس��لحة 
األنفال واإلبادة اجلماعية، وكان لديهم 
رفض قاطع في استعمال املاء كسالح 
لتس��ميم الن��اس او خل��ق فيضانات 
ف��ي املنطق��ة، وهذه نقط��ة مضيئة 
في العالق��ات الكردي��ة العربية، ولم 
يفعله��ا اك��راد تركيا وايران وس��وريا 
بالرغم من وجود منابع دجلة و الفرات 
و روافدهم��ا الكثي��رة ف��ي األراض��ي 

التابعة للمناطق الكردية.

تفعيل تقاليد
استعمال راشد للمياه

أصب��ح موضوع املي��اه والتعاون املائي 
أم��راً مهم��اً جداً ف��ي العال��م اليوم، 
حي��ث يحتف��ل العال��م ف��ي 22 آذار 
باليوم العامل��ي للمي��اه، وأعلنت األمم 
املتح��دة 2013 عاماً دولياً للتعاون في 

مجال املياه.
 إن شعوبا وأمما كثيرة، لديهم يومهم 
اخل��اص لالحتف��ال واالهتم��ام باملياه، 
يج��ري خالله��ا توزيع جوائ��ز محلية 
واقليمي��ة و دولي��ة ل��إلدارة احلس��نة 
للمياه، وتكرمي العاملني واملؤسس��ات 
الفاعل��ة في ه��ذا اجملال. ف��ي العراق 
لدينا مؤسسات عديدة مهتمة بهذا 
الش��أن، وزارة للم��وارد املائي��ة، وجلنة 
للمياه ف��ي رئاس��ة مجلس ال��وزراء، 
وجلن��ة للزراع��ة واملي��اه واأله��وار في 

مجلس النواب، واحلديث عن مش��روع 
قانون لتشكيل مجلس وطني للمياه 
ف��ي العراق، ومع ذلك نتمنى املزيد من 
االهتم��ام، بتخصيص ميزانيات الئقة 
ومناس��بة لهذا امللف احليوي للحياة 

والتنمية. 
وأبني هنا، أنه ذكر املاء في القرآن الكرمي 
أكثر من 60 مرة، كما في قوله تعالى 
)وجعلنا من املاء كل شيء حي(, والبد 
أن يكون حق الوص��ول واحلصول على 
مياه الشرب موجودا في كل »دساتير 

الشعوب«.

رسالة جليراننا: املاء حق انساني

 إن امل��اء كاله��واء ح��ق م��ن حق��وق 
الي��ه  ننظ��ر  ال  ان  ويج��ب  األنس��ان. 
كس��لعة اقتصادية. وكل الش��عوب 
املتش��اطئة على نهري دجلة والفرات 
بالوص��ول  املتس��اوي  احل��ق  له��م 
الذي  االم��ر  مبياههم��ا،  واالس��تمتاع 
يس��تدعي الكف عن النظرة الفوقية 
املتعالية، لدول املنبع جتاه دول املصب، 
ونتمنى بان تغير دول املنبع تصرفاتها 
و نهجها الذي ال يتماش��ى مع قواعد 
وتاري��خ اجلي��رة، من جه��ة، والعالقات 
االنس��انية واملصالح املش��تركة، من 
جه��ة أخ��رى، وأن ال يدفع��وا الع��راق 
للج��وء الى محكمة الع��دل الدولية 
األوروب��ي،  واالحت��اد  األم��ن  ومجل��س 
وغيره��م م��ن املؤسس��ات الدولي��ة 
واالقليمية, للحص��ول على حقه في 
املياه، والتعاون احلقيقي واجلدي معه، 
في هذه الس��نة الدولية للتعاون في 
اجملال املائي، من أجل تأس��يس هيئة او 
مجلس تعاون مائي حلوض نهري دجلة 

والفرات.

معهد عراقي لشؤون املياه

  ام��ا ف��ي الع��راق، فنحن بن��ا حاجة 
ماس��ة الى تش��كيل معهد لشؤون 
املياه ومرصد مائي، لرصد حالة أنهرنا، 
وانش��اء قاع��دة بيان��ات ع��ن كمي��ة 
االمطار والثل��وج وذوبانها، لدينا ولدى 
جيرانن��ا، وكمي��ة تدفق مي��اه االنهر، 
لتف��ادي الفيضان��ات، وكذل��ك رصد 
النش��اطات على نهري دجلة والفرات 
ل��دى جيرانن��ا م��ن انش��اء الس��دود 
واحملط��ات الكهرومائية والنش��اطات 
الزراعي��ة، اضاف��ة ال��ى تنش��يط دور 

سفاراتنا في امللف املائي.
وف��ي الوق��ت ال��ذي أؤكد في��ه على 
اهمية اقامة افضل العالقات مع دول 
اجلوار العراقي، ال س��يما تركيا وايران، 
فإنني ادعو احلكومة العراقية والبرملان 
الى إع��ادة  النظر في العقود الثنائية 
املوقعة مع اجلارتني تركيا وايران،  والتي 
وقعت بشكل انفرادي، من دون ربطها 
بامللف املائ��ي، ومراعاتها حلاجاتنا من 
املياه، وحس��ب معلوماتنا فإن نحو ٨ 
إل��ى ٩ وزارات، وقعت عقودا في فترات 
مختلفة، مببال��غ كبيرة، وم��ن اجلدير 
بالذكر فان التبادل التجاري الرس��مي  
ب��ني العراق وكل من تركيا وإيران، جتاوز 

العشرين مليار دوالر سنويا .
 وألف��ت النظر الى أن البرملان العراقي 
الس��ابق كان قد صوت على عدم مترير 
االتفاقية االس��تراتيجية للتعاون بني 
الع��راق وتركيا، من دون ربطها بحصة 

الع��راق م��ن املي��اه ف��ي نه��ري دجلة 
والفرات واتفاقيات واضحة ومضمونة 

بهذا اجملال . 

الدور احلكومي

كم��ا أدع��و احلكوم��ة الى التنس��يق 
مع املؤسس��ات االعالمية ومنظمات 
اجملتم��ع املدني واجلمعي��ات الفالحية،  
فان��ه من الض��روري أن يك��ون لإلعالم 
دور كبي��ر في التثقي��ف والتربية على 
ترش��يد اس��تعمال املياه واالستفادة 
من��ه بش��كل منظ��م ف��ي الزراع��ة 
واملنازل وشتى اجملاالت، من خالل برامج 
وإرش��ادات، وكذلك مراجع��ة املناهج 
الدراس��ية والتأك��د م��ن تضمينه��ا 
املعلومات والصور، التي تعلم االطفال 
م��ن البداي��ة كيفية اس��تعمال املاء، 
وأدعو كذلك ال��ى تنظيم مهرجانات 
واحتف��االت ثقافي��ة وفني��ة ورياضية 
وجماهيري��ة وس��ياحية, تب��رز أهمية 

ترشيد استعمال املياه.

مسؤولية اجملتمع الدولي

كما ادعو االمم املتحدة ان تولي أهمية 
أكبر في مس��اعدة العراق بهذا اجملال، 
كونه يحتل األولوية حلق العراقيني في 
احلي��اة، وامتنى أن تس��هم في تنظيم 
دورات متخصصة للعديد من شرائح 
اجملتمع ومنه��ا االعالميون والفالحون 
لتق��دمي  ادعوه��ا   واملدرس��ون. كم��ا 
االستشارات واملساعدات للمفاوضني 
إضاف��ة  وقانوني��اً،  فني��اً  العراقي��ني 
لتنظي��م دورات تدريبي��ة متخصصة 
تس��اعد على تش��كيل مجموعة من 
املفاوض��ني املتخصصني الدائمني من 
التكنوق��راط، القادرين عل��ى متابعة 
هذا امللف، وان يتف��رع منه فريق دائم 
متخصص، ملتابعة امللف دبلوماس��يا 
وقانوني��ا وفنيا ولوجس��تيا، والتأكيد 
العم��ل  ف��ي  اس��تمراريتهم  عل��ى 

واملتابعة والدعم ومراقبة هذا امللف.
 وعلى االمم املتحدة ان  تسرع  في فتح 
باب االنتماء الى اتفاقية هيلس��نكي 
لس��نة 1992، للدول غي��ر االعضاء، ال 
سيما تلك التي تش��ترك في أحواض 
املي��اه الس��طحية واجلوفي��ة، فذلك 
م��ن ش��أنه أن يس��اعد في تس��هيل 
التع��اون االيجاب��ي ب��ني ه��ذه الدول، 
كما أنه سيس��هم في حتسني االدارة 
املش��تركة  لألح��واض  املس��تدامة 
وحمايتها، وهذا كله سيؤدي الى اجناز 
االلتزامات الدولي��ة في حتقيق اهداف 

التنمية األلفية.
 ان فتح االتفاقية للعالم، سيس��هم 
بفعالي��ة في وضع إط��ار قانوني دولي 
للتع��اون، عل��ى وف��ق إمن��وذج اثب��ت 
فاعليته في ش��تى الظ��روف البيئية 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، كما انه 
يش��كل خزين��اً متراكماً م��ن اخلبرات 
والتجارب، التي تشكل رصيداً ضخماً 
لتنفيذ اتفاقية نيويورك لألمم املتحدة 
لس��نة 1997 لقان��ون االس��تعماالت 
غير املالحية للمجاري املائية الدولية، 
والت��ي نأم��ل ان تدخل حي��ز التنفيذ 

بأقرب وقت ممكن.
 

* وزير سابق حلقوق االنسان 

من أجل تشكيل مجلس تعاون مائي لبلدان حوض دجلة والفرات

نحن بحاجة ماسة الى 
تشكيل معهد لشؤون 

المياه ومرصد مائي، 
لرصد حالة أنهرنا، 

وانشاء قاعدة بيانات 
عن كمية االمطار 
والثلوج وذوبانها، 

لدينا ولدى جيراننا، 
وكمية تدفق مياه 

االنهر، لتفادي 
الفيضانات، وكذلك 

رصد النشاطات على 
نهري دجلة والفرات 
لدى جيراننا من انشاء 

السدود والمحطات 
الكهرومائية 

والنشاطات الزراعية

واقع مياه الشرب في العراق
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