http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

حتقيقات
Investigations

العدد ( )1657ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )17ت�شرين الثاين 2009

9

يعاين العراق يف الوقت احلا�ضر من �شحة كبرية يف مياه كل من دجلة والفرات وهو الذي عرف منذ فجر التاريخ بوفرة املياه
مروعا يف منا�سيب تلك املياه
عنده وكثـرة عدد اجلداول واالنهروطرق الري املنظمة  ،اال ان االعوام االخرية �أ�شرت انخفا�ض ًا ّ
وجفاف اغلب اجلداول وتعثـرطرق الري ونق�صانا حادا يف اخلزين املائي يف ال�سدود والبحريات مما اثر �سلبا على زراعة املحا�صيل
ال�سرتاتيجية  ،ويف مقدمة ا�سباب هذا الو�ضع امل�أ�ساوي هو �ضياع حقوق العراق املائية يف نهري دجلة والفرات ال�ستنادنا حتى الآن
�إىل اتفاقية عقدت عام . 1923
ورغم كل اجلهود مع اجلارة امل�سلمة تركيا اال ان الو�ضع باق على ماهو عليه الآن حتى ا�شعار �آخر!

مطالبة املجتمع الدويل والأمم املتحدة مبنع �إقامة �سد الي�سو

الع��راق يخ�س��ر  5ملي��ارات م�تر مكع��ب م��ن خزين��ه املائ��ي
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خب�ير مائ��ي� :صرفن��ا ملي��ارات ال��دوالرات ال�ست�ص�لاح الأرا�ض��ي دون نتيج��ة لغي��اب ال�سرتاتيجي��ة العلمي��ة
اتفاقية لوزان 1923
ع ��ادة ما ت�ب�رم اتفاقي ��ات بني الدول املت�ش ��اطئة
تلزم االطراف املتعاقدة باتباع �سيا�س ��ات ت�ضمن
حق ��وق االطراف جميعا  ،كم ��ا هو معمول به يف
ال ��دول املحيطة بنه ��ر النيل  ،ويت ��م حتديث تلك
االتفاقيات ب�ي�ن فرتة واخرى وفق امل�س ��تجدات
وعل ��ى ر�أ�س ��ها ال�سيا�س ��ية والزراعي ��ة لك ��ي ال
يلح ��ق احلي ��ف والغنب اي طرف م ��ن االطراف ،
وه ��ذا ما مل يحدث م ��ع اجلارة تركيا با�س ��تثناء
اتفاقية لوزان التي يعود تاريخ ابرامها اىل عام
. 1923
يقول مدي ��ر عام دائرة امل ��وارد املائية يف وزارة
املوارد املائية عون ذياب عن االتفاقية :
يف تلك االتفاقي ��ة هناك فقرة تخدم العراق وهي
املادة رقم ( )109والتي تن�ص على ما يلي :
 يف حال ��ة وج ��ود بن ��ود تخال ��ف ذل ��ك كنتيجةلتثبي ��ت ح ��دود جدي ��دة للنظ ��ام الهيدروليكي (
�شق قنوات والغمر والري وال�صرف او ما ي�شبه
ذلك ) يف دولة تعتم ��د على االعمال املنفذة داخل
ارا�ضي دولة اخرى  ،او عندما يكون اال�ستخدام
على �أرا�ض ��ي الدول ��ة  ،بفعل ا�س ��تخدام املياه او
الطاق ��ة الهيدروليكي ��ة يف ف�ت�رة ما قب ��ل احلرب
ويك ��ون م�ص ��درها م ��ن �أرا�ض ��ي دول ��ة اخ ��رى ،
فان ��ه يتم التو�ص ��ل اىل اتفاق بني ال ��دول املعنية
للحف ��اظ على امل�ص ��الح واحلقوق املكت�س ��بة لكل
منه ��ا  ،وعند عدم التو�ص ��ل اىل اتف ��اق يجب ان
حت ��ال امل�س� ��ألة اىل التحكيم  ،وي�ض ��يف ذياب :
عن ��د زيارتنا االخ�ي�رة لطهران ح�ض ��رنا م�ؤمترا
ناق� ��ش ه ��ذه امل�ش ��كلة وا�س ��بابها ولك ��ن خرجن ��ا
بنتائج لي�ست مب�ستوى الطموح  ،نريد اتفاقيات
ملزم ��ة لكل االطراف  .وخا�ص ��ة اجلانب الرتكي
،لذا هن ��اك قاعدة ا�سا�س ��ية للدخ ��ول بالتفاو�ض
مع اجلارة تركيا ومنذ اتفاقية لوزان مل حت�ص ��ل
اية اتفاقي ��ة ما عدا بروتوكول عام  1946ملحق
بال�سيا�س ��ة املائي ��ة وكان في ��ه ن� ��ص ي�ش�ي�ر اىل
التع ��اون بني تركيا والعر اق وا�ش ��عار اي طرف
بان�ش ��اء املحطات الهيدروليكية  ،يف ذلك الوقت
بالطب ��ع مل تك ��ن لرتكيا اية �س ��دود تذك ��ر بل كان
الع ��راق يع ��اين م ��ن الفي�ض ��ان  ،وكانت ال�ش ��حة
غ�ي�ر موج ��ودة حي ��ث كل مي ��اه الأنه ��ار كان ��ت
تتحول اىل العر اق  ،اال ان تركيا يف ال�س ��نوات
الأخ�ي�رة قام ��ت ب�إن�ش ��اء �س ��دود بعدد � 23س ��دا
�ض ��من م�شروعها الكبري ( م�شروع الكاب ) ما اثر
على �إي ��رادات كل من نهري دجلة والفرات وعلى
الزراعة يف حو�ضي النهرين املذكورين وهذا ما
اثر على الزراعة وعلى خزين املياه يف ال�س ��دود
والبحريات .
* ع ��دد م ��ن الن ��واب طالب ��وا بع ��دم التوقي ��ع او
امل�صادقة على اية اتفاقية مع تركيا اال بعد ح�سم
مو�ضوع املياه وحتديد ح�صة العراق القانونية
من مي ��اه دجلة والفرات وف ��ق اتفاقية تربم بني
البلدين  .ما ر�أيك يف ذلك ؟
 نح ��ن ملزمون ان نتحدث ب�ص ��راحة مع ابناء�ش ��عبنا وال نخف ��ي علي ��ه ام ��را يتعل ��ق بالأم ��ور
احلياتي ��ة الت ��ي تخ�ص ��ه ومنها ال�سيا�س ��ة املائية
الن لها م�سا�س� � ًا بالزراعة وال ��ري وتوليد الطاقة
الكهربائية  ،فقد ذهب زمن االتفاقيات ال�سرية ..
* ما هي م�شكلة اخلزين املائي عندنا؟
 اخلزين �ش ��حيح االن  ،يف العام املا�ض ��ي كان 5مليارات مرت مكعب اما العام الذي �سبقه فكان
 8ملي ��ارات مرت مكع ��ب  ،العام احل ��ايل خزيننا
3و 3ملي ��ار م�ت�ر مكع ��ب  ،ب�ض ��منه ماء ال�ش ��رب
 ،واملي ��اه اخلا�ص ��ة بالزراع ��ة وال�ص ��ناعة  .لقد
ا�ستهلكنا يف املو�سم ال�شتوي املا�ضي كل مياهنا
من اخلزين ونتوقع ان نبد�أ اخلزن من جديد عن
طريق االمطار ملواجهة االحتياجات كافة.
* ما هي اال�ضرار الناجمة عن قلة اخلزين؟
 اال�ضرار وا�ضحة جدا وتتلخ�ص مبا يلي: ا�ض ��طررنا يف ال�ص ��يف املا�ض ��ي �إىل ان نحددالزراع ��ة ومنها زراعة ال�ش ��لب �إىل الن�ص ��ف اي
بن�س ��بة  %50مما جعلنا ن�س ��تخدم واردات املياه
من ال�سماوة والنا�ص ��رية واالهوار املحيطة يف
املنطقة وكانت الأ�ض ��رار تردي م�ستويات املياه
وجفاف م�س ��احات كب�ي�رة من االه ��وار وهجرة
الب�شر وامتد ال�ضرر اىل مياه �شط العرب نتيجة
لذل ��ك  ،و�ص ��ار املد من املياه املاحل ��ة يزحف على
م�س ��احات وا�س ��عة وت�س ��بب يف تده ��ور كام ��ل

لنوعي ��ة املي ��اه واث ��ر ب ��دوره عل ��ى الزراع ��ة يف
املنطق ��ة وخا�ص ��ة زراعة الفواكه واخل�ض ��روات
وحت ��ى زراعة االعالف ومنها حم�ص ��ول ( اجلت
) وكذل ��ك تاث ��رت الرثوة ال�س ��مكية ب�ش ��كل كبري
،ونتيج ��ة النق� ��ص يف اخلزي ��ن توقف ��ت اغل ��ب
ال�س ��دود ومنها �س ��د حديث ��ة الذي ينت ��ج الطاقة
الكهربائي ��ة وه ��ي طاقة نظيفة حيث ينتج ال�س ��د
 600ميك ��واط  ،وكذلك �س ��د املو�ص ��ل الذي ينتج
طاق ��ة نظيفة هي االخرى ومبعدل  190ميكواط
،و �س ��د دربندخان و�س ��د دوكان نتيج ��ة النق�ص
احلاد فيهما من املي ��اه مما اثر على انتاج الطاقة
النظيف ��ة للكهرباء .وقد �ض ��رب اجلفاف و�س ��ائل
وحلق ��ات مهم ��ة من االرا�ض ��ي الت ��ي تعتمد على
االمط ��ار منه ��ا الزراع ��ة الدميية مما اث ��ر تاثريا
�س ��لبيا عل ��ى الزراع ��ة ب�ش ��كل ع ��ام كما اث ��ر على
املراع ��ي الطبيعية  ،ومن هنا نرى ان اال�ض ��رار
وا�س ��عة ومت�ش ��عبة لي� ��س يف الزراع ��ة والطاقة
الكهربائية بل يف البيئة اي�ض ��ا مما زاد يف ن�سبة
الت�ص ��حر لع ��دم وج ��ود غط ��اء نبات ��ي وهب ��وب
العوا�ص ��ف الرتابية التي اث ��رت على الناحيتني
االقت�صادية والزراعية وهالكات احليوانات .
النواظم وال�سدود الرتكية
ويوا�ص ��ل ذياب حديثه عن بناء تركيا و�س ��وريا
�س ��دود ًا ونواظ ��م يف اعايل نهر الف ��رات وتاثري
ذل ��ك على توليد الطاق ��ة الكهربائية والزراعة يف
العر اق قائال :
 لق ��د حت ��ول نه ��ر الفرات م ��ن نه ��ر عظيم قدميق ��دم تاريخ بالد مابني النهري ��ن اىل قناة منظمة
تعتم ��د على كمية املياه التي تطلق من البوابات
امل�س ��يطرة على ال�سدود التي ت�ستطيع ان تتحكم

بقدرة املياه ب�ش ��كل دقيق وتعطي كميات حمددة
للعراق وفقا لطرق توليد الطاقة الكهربائية فقط
وحتى هذه ال تعطى ب�ش ��كلها املنتظم  ،وال�س ��بب
ه ��و بناء تركيا م�ش ��روع الكاب ال ��ذي يهدف اىل
ا�س ��تغال ل املياه لالرا�ض ��ي الزراعية يف تركيا ،
وهذا يعني ان املياه �ست�ص ��ل الينا قليلة جدا بل
و�شحيحة  ،والفائدة الوحيدة لتلك ال�سدود على
نهر الفرات هي ال�سيطرة على الفي�ضانات  ،واىل
جانب ال�س ��دود الرتكية هناك التغريات املناخية
التي �س ��اهمت هي الأخ ��رى بتقليل اخلزين من
املي ��اه يف ال�س ��دود العراقية ومنها عدم ت�س ��اقط
الثلوج وذوبانها لتك ��ون كميات كبرية من املياه
املخزون ��ة يف ال�س ��دود .لذل ��ك ينبغ ��ي ان ننظ ��ر
ب�ش ��كل واقعي ال�س ��تخدام املي ��اه اليومية �أو يف
جمال الزراعة.
اخلطة اال�سرتاتيجية
ويو�ض ��ح ذي ��اب ان الوزارة على ل�س ��ان وزيرها
قد اعلن ��ت عن خطة �إ�س�ت�راتيجية جديدة للمياه
يف الع ��راق متتد لفرتة ت�ص ��ل اىل  30عاما وهي
مبثاب ��ة ال�سيا�س ��ة امل�س ��تقبلية للو�ض ��ع املائ ��ي
يف الع ��راق الت ��ي تقوم عل ��ى ا�س ��ا�س املتغريات
املناخية التي ح�ص ��لت يف املنطقة والعامل وعلى
اخلط ��ة الت�ش ��غيلية ل ��دى دول اجل ��وار وزيادة
اال�ستثمار لتنفيذ امل�شاريع االروائية ال�ضرورية
وحت�س�ي�ن �ش ��بكات الري والبزل  ،وتقوم اي�ض ��ا
عل ��ى ا�س ��تخدام الط ��رق احلديث ��ة يف تبط�ي�ن
القن ��وات االروائي ��ة لتقلي ��ل الهدر وال�ض ��ائعات
املائي ��ة ومن ��ع التج ��اوزات على امل�ص ��ادر املائية
ا�ضافة اىل بناء ال�سدود واخلزانات حلفظ اكرب
كمية من املياه ال�سطحية وو�ضع خطط ت�شغيلية

لغر� ��ض توزي ��ع املي ��اه ب�ش ��كل ع ��ادل عل ��ى كافة
امل�ستفيدين يف عموم العراق  ،و�سيتم اال�ستفادة
م ��ن املياه اجلوفي ��ة الغرا�ض الزراعة وال�ش ��رب
وفق خطة فنية وعلمية مدرو�س ��ة  ،كما �س ��تقوم
على تا�شري ن�سب التلوث يف مياه االنهر وتقدمي
التو�ص ��يات ب�شان معاجلتها  .ومن امل�ؤمل احالة
هذه الدرا�س ��ة اىل احدى ال�شركات اال�ستثمارية
االجنبية.
حتويل نهر الكارون
مدي ��ر ال�س ��يطرة عل ��ى املي ��اه يف وزارة امل ��وارد
املائي ��ة ح�س ��ن ال�صفارا�ش ��ار هو اال خ ��ر اىل ان
دول اجلوار تعمل على اقامة ال�سدود على اعايل
نهري د جلة والفرات مما ادى اىل قلة او �ش ��حة
املياه الوا�صلة اىل اال را�ضي العراقية كما قامت
اي ��ران بتحوي ��ل نهر ال ��كارون الذي كان ي�ص ��ل
تدفق ��ه �إىل  400-300م�ت�ر مكع ��ب �إىل جم ��رى
نه ��ر بهمن�ش�ي�ر فانقطعت املياه العذبة عن �ش ��ط
الع ��رب وادت هذه احلال ��ة اىل ارتفاع املد املالح
القادم من اخلليج اىل منطقة الب�ص ��رة وال�س ��يبة
وال�س ��يحان وارتفع ��ت ملوح ��ة ماء �ش ��ط العرب
م ��ن � 3آالف ج ��زء بامللي ��ون اىل  100ال ��ف جزء
باملليون ( اكرث من ثالثة ا�ضعاف ) وت�سببت يف
هالك املزروعات والب�س ��اتني يف ابي اخل�ص ��يب
وال�سيبة
 55مليار مرت يف �سد �أتاتورك
خبري ال�سدود يف وزارة املوارد املائية املهند�س
طالب ح�سن �إ�سماعيل قال :
وجهة النظ ��ر الرتكية تقول ( لي�س ��ت هناك مياه
م�ش�ت�ركة ..بل هناك مياه عاب ��رة للحدود ) ..كما

ان القان ��ون ال ��دويل مل يو�ض ��ح ذل ��ك  .م ��ا جعل
تركيا تبني ال�سدود على هواها ..
 اول �سد مت �إن�شا�ؤه من قبل تركيا كان �سد كيبانيف ع ��ام  1974وطاقته اخلزني ��ة  31مليار مرت
مكعب و �س ��د ( قرة قاية ) على �أعايل نهر الفرات
وهو �س ��د تنظيمي ثم �س ��د اتاتورك ع ��ام 1991
وهو اكرب �س ��د يف املنطقة  ،طاقت ��ه اخلزنية 55
ملي ��ار مرت مكعب اال ان خزنه احلي بحدود ( 12
) مليار مرت مكعب وهو من �ضمن م�شروع الكاب
عل ��ى نه ��ر الفرات  ،ا�ض ��افة اىل �س ��دود تنظيمية
يف تركي ��ا قرب احل ��دود ال�س ��ورية الرتكية منها
( قرقام� ��ش ب ��رة ج ��وك ) وه ��ذه ال�س ��دود تق ��وم
بتوزي ��ع املياه عل ��ى الأرا�ض ��ي الزراعية وتوليد
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ام ��ا ال�س ��دان كيب ��ان وق ��رة
قاي ��ة فيقوم ��ان بتولي ��د الطاق ��ة الكهربائية فقط
 .م�ش ��روع ال ��كاب ي�ض ��م � 22س ��د ًا خزني� � ًا كبري ًا
و�ص ��غري ًا ومتت املبا�شرة به عام  ، 2006ا�ضافة
اىل �س ��د الي�سو وهو اكرب �سد �سيبنى على اعايل
نهر دجل ��ة ويبعد عن احلدود ال�س ��ورية الرتكية
مب�س ��افة  60ك ��م وطاقته اال�س ��تيعابية  11مليار
م�ت�ر مكعب وان وارد املعدل ال�س ��نوي  21مليار
مرت مكع ��ب ومبا ان موقعه يف اع ��ايل نهر دجلة
ف�س ��وف يخزن  %50من مياه نه ��ر دجلة الداخلة
اىل العراق  ،مما �سيلحق ال�ضرر الكبري بالعراق
 . .وق ��د �س ��اهمت باجن ��ازه دو ل اوربي ��ة منه ��ا
�سوي�س ��را  ،املاني ��ا  ،ايطالي ��ا  ،بقرو� ��ض  ،وكان
االحتج ��اج م ��ن دول الع ��امل كون ال�س ��د �س ��وف
ي�ؤث ��ر عل ��ى مناطق اثري ��ة عديدة منه ��ا منطقة (
ح�س ��ن كييف ) الرتكية  ،ا�ض ��افة لتاثريه املبا�شر
على العراق وخا�ص ��ة خزين �س ��د املو�صل الذي
يولد الطاقة الكهربائية .

ودم��رت ال�ثروة ال�سمكي��ة ّ
وخف�ض��ت مع��دالت الطاق��ة الكهربائية
�شح��ة املي��اه �أث��رت عل��ى �إنتاجن��ا الزراع��ي
ّ
ات��ف��اق��ي��ة ل�������وزان  1923م����ازال����ت حت��ك��م ال�����س��ي��ا���س��ة امل���ائ���ي���ة ب��ي�ن ال����ع����راق وت��رك��ي��ا!
تعمل كل من تركيا و�سوريا على بناء
�سدود على �أعايل نهري دجلة والفرات
وحتويل جمري النهر ين اي�ضا فقد بنت
تركيا �سدودا على نهر الطاقة اخلزنية
لها  19،91مليار مرت مكعب  ،كما قامت
�سوريا ببناء �سدي البعث والطبقة
وال�سعة اخلزنية لهما هي  16مليار مرت
مكعب يف الثانية مما اوجد م�شكلة بني
العر اق وبني هاتني الدولتني ،

�سدة الكوت

كاين ازمر

* هل ال�سدود املوجودة حاليا كافية؟
 م ��ا مو جود بالتاكيد كاف ومت اجناز � 3س ��دود�ص ��غرية يف الع ��ام املا�ض ��ي هي �س ��دود هراوة ،
كي�ش ��ان � ،ش�ي�ران حل�ص ��اد املطر  ،كم ��ا لدينا يف
ال�ص ��حراء الغربي ��ة يف منطقة الرطب ��ة اكرث من
� 14س ��دا �ص ��غريا لتخزي ��ن مي ��اه املط ��ر لغر�ض
ت�أم�ي�ن مياه ال�ش ��رب للب ��دو الرحل  ،و�سيبا�ش ��ر
بان�شاء �سد �شمال كركوك ( خا�صة جاي ) لتامني
مياه ال�ش ��رب وحت�سني املياه اجلوفية وقد احيل
قب ��ل ا�س ��بوع اىل �ش ��ركة تركي ��ة حل�ص ��اد املياه
وحت�س�ي�ن نوعيتها  .واجلانب ال�سور ي قد ان�ش�أ
�س ��د الطبقة على نه ��ر الفرات و�س ��د البعث على
الفرات �أي�ضا.
حرمان العراق من مياه ال�شرب
ومل ��ا كان ��ت وزارة الزراع ��ة العراقي ��ة اح ��د اهم
الوزارات املعنية ب�شحة املياه واثرها على جممل
الن�ش ��اط الزراعي جراء نق�ص ��ان امل ��وارد املائية
التقينا امل�ست�ش ��ار يف الدائ ��رة الزراعية الدكتور
في�ص ��ل ر�ش ��يد نا�ص ��ر الذي �أكد :ان واقع احلال
ي�ش�ي�ر اىل �سعي تركيا اىل اقامة م�شار يع عديدة
ملجموعة من ال�سدود ت�صل اىل اكرث من � 23سدا
على نهري دجلة والفرات وم�شروع الكاب واحد
منها  ،واحد هذه ال�س ��دود هو �سد الي�سو املمول
م ��ن قب ��ل دول اوربي ��ة  ،اال ان اقام ��ة هذا ال�س ��د
�س ��تحرم العراق حتى من مياه ال�شرب  ،ونطالب
املجتمع الدويل واالمم املتحدة بالوقوف بحزم
ملنع اقامة هذا ال�س ��د وال�ضغط على تركيا البرام
اتفاقي ��ة حتدد مبوجبها ح�ص ���ص كل من العراق
و�س ��وريا وتركي ��ا يف نه ��ر الف ��رات وح�ص ��ة كل
من الع ��راق وتركيا يف نهر دجل ��ة وفق القوانني
اخلا�صة بالدول املت�ش ��اطئة املقرة واملعمول بها
دولي ��ا كما هو معم ��ول به يف اقت�س ��ام نهر النيل
بني الدول املت�ش ��اطئة فم�ص ��ر مث�ل�ا �آخر بلد مير
بها نهر النيل لكنها ت�أخذ اكرب ح�صة � ..إيراداتنا
من املياه لي�س ��ت اقل من ال�س ��ابق فح�س ��ب وامنا
نوعي ��ة املياه الداخلة فيها زي ��ادة تركيز االمالح
نتيج ��ة �إطالق خزين م ��ن املياه من ال�س ��دود من
قب ��ل كل من تركيا و�س ��وريا  ،فاملياه الداخلة �إىل
منطقة ح�ص ��يبة مثال مياه ماحل ��ة مما ي�ؤثر على
الزراع ��ة ومياه ال�ش ��رب مع ��ا  ،وق ��د نحتاج اىل
ن�ص ��ب حمطات حتلي ��ة لغر�ض ا�س ��تخدام املياه
لل�شرب .
املياه اجلوفية
ويو�ضح الدكتور نا�صر ان وزارة الزراعة ت�سعى
م ��ع وزارة امل ��وارد املائي ��ة اىل ادخ ��ال م�ص ��ادر
اخ ��رى للمي ��اه وه ��ي مي ��اه ال ��ري ويف مقدمتها
املياه اجلوفية حيث تتوىل وزارة املوارد املائية
حفر االب ��ار االرتوازي ��ة ونتوىل نحن م�ش ��روع
قن ��اة ال ��ري وت�ص ��ميم ون�ش ��ر منظوم ��ات املياه
بالر� ��ش والتنقيط من اجل احلف ��اظ على كميات
املي ��اه املتوف ��رة لدينا وتقلي ��ل ا�س ��تخدامها اىل
ن�س ��بة ت�ص ��ل اىل الن�ص ��ف  %50مما ي�ساعد على
مواجهة ال�شحة يف املياه .
م ��ن جانبن ��ا بد�أن ��ا العمل عل ��ى ادخال ا�ص ��ناف
حقلي ��ة وا�س ��تنباط املحا�ص ��يل ال�س�ت�راتيجية
املتحملة للملوحة حيث مت التو�صل اىل ا�ستنباط
�ص ��نفني من احلنطة املتحملة للملوحة وهي �أحد
جه ��ود الباحث�ي�ن يف وزارة الزراع ��ة ل�س ��نوات
طويل ��ة وانتاجية ه ��ذه احلنطة ت�ص ��ل اىل 750
كغ ��م يف الدومن الواحد  ،وم ��ن امل�ؤمل اعتمادها
يف الزراع ��ة الوا�س ��عة يف العام�ي�ن القادم�ي�ن ،
و�سنعمل على ادخال املحا�صيل العلفية املتحملة
للملوح ��ة (برمودا كرا� ��س) بالتعاون مع وزارة
الزراعة االمريكية.
م�ش ��كلة �ش ��حة املي ��اه اكرث م ��ا نعاين منه ��ا كلما
اجتهن ��ا اىل اجلن ��وب حي ��ث انخفا� ��ض كمي ��ات
مي ��اه نه ��ري دجلة والف ��رات و الذي ت�س ��بب يف
ا�ضرار كبرية وخ�صو�صا يف حمافظة الب�صرة ،
و�سيتفاقم االمر اذا مل تربم اتفاقية ملزمة خا�صة
لرتكيا حول مياه حو�ضي دجلة والفرات .
ونتيج ��ة ل�ش ��حة املي ��اه فق ��د اث ��رت عل ��ى خطط
وزارتن ��ا الزراعي ��ة فف ��ي مو�س ��م ع ��ام  2009مت
تقلي�ص املو�سم اىل  %50وحاليا املو�سم ال�شتوي
منعنا في ��ه الزراعة ال�ش ��توية يف حو�ض الفرات
لعدم توفر مياه تكفي ولو مل ّرة واحدة!

االتفاق الرتكي ال�سوري العراقي
يقول خبري االرا�ض ��ي واملياه املهند�س الدكتور
زيد رم�ضان:
 تعم ��ل كل من تركيا و�س ��وريا على بناء �س ��دودعل ��ى �أع ��ايل نه ��ري دجل ��ة والف ��رات وحتوي ��ل
جم ��ري النهر ين اي�ض ��ا فق ��د بنت تركيا �س ��دودا
على نهر الطاق ��ة اخلزنية لها  19،91مليار مرت
مكع ��ب  ،كما قام ��ت �س ��وريا ببناء �س ��دي البعث
والطبق ��ة وال�س ��عة اخلزني ��ة لهما ه ��ي  16مليار
م�ت�ر مكع ��ب يف الثاني ��ة مما اوجد م�ش ��كلة بني
الع ��ر اق وب�ي�ن هات�ي�ن الدولت�ي�ن  ،وكان هن ��اك
اتفاق بني �س ��وريا وتركيا وان�ضم اليهما العراق
يف ع ��ام  .1991ومبوج ��ب ه ��ذا االتف ��اق تطلق
تركي ��ا  500مرت مكعب من امل ��اء يف الثانية على
احلدود الرت كية ال�سورية من هذه الكمية ح�صة
العراق ح ��ددت ب %58وهي 290مرت ًا مكعب ًا يف
الثانية  ،امل�ش ��كلة ان تركيا مل تلتزم بهذا االتفاق
 ،ب ��ل انه ��ا تطل ��ق  350مرت ًا مكعب� � ًا يف الثانية ،
ح�ص ��ة �س ��وريا هي  %42والباقي يدخل احلدود
العراقية ال�سورية �ضمن جمرى نهر الفرات  .من
هنا بد�أت ال�ش ��حة يف حو�ض نهر الفرات والذي
ي�ض ��م  34م�شروعا اروائيا من جمموع امل�شاريع
العراقية االروائية البالغة  129م�شروعا موزعة
على احوا�ض نهري دجل ��ة والفرات وروافدهما
منها  94م�شروعا على حو�ض نهر دجلة والباقي
موزع ��ة على �ش ��ط الع ��رب ونه ��ر الف ��رات  ،هذه
امل�ش ��اريع بع�ض ��ها حت ��ت اال�س ��تثمار والبع� ��ض
االخر حتت التنفيذ وبع�ضها مقرتح مل يبا�شر به
حل ��د االن .االيرادات احلالي ��ة لدجلة والفرات ال
تكفي لتامني االحتياجات املائية للعراق .االتراك
يقومون بان�ش ��اء ال�سدود على حو�ض نهر دجلة
بطاق ��ة خزني ��ة 24ملي ��ار مرت مكع ��ب  ،حلد االن
نف ��ذوا حوايل  4مليارات م�ت�ر مكعب يف الثانية
خزن للماء  ،والع�ش ��رون منها الباقية �س ��يحققها
�سد الي�سو وهو �سد كبري طاقته اخلزنية ( 4و)10
مليار مرت مكعب يف الثانية منها  7مليارات مرت
مكع ��ب يف الثاني ��ة خزن ح ��ي ويبعد  60كم عن
احل ��دود العراقي ��ة الرتكية و�س ��ينتهي العمل يف
�سد الي�سو بعد � 4سنوات  ،و�ستحدث م�شكلة عند
االنته ��اء منه  ،منها م ��ا ميكن احلديث عنه ومنها
ما ال ميكن احلديث به .و�ض ��عنا املائي م�أ�ساوي
 ،فق ��د و�ص ��لنا اىل و�ض ��ع خطر وح ��رج للغاية ،
يف حني ان و�ض ��عنا يف بداية الع�ش ��رينيات من
القرن املن�ص ��رم كان اف�ض ��ل بكثري مم ��ا هو عليه
االن والف�ض ��ل يع ��ود اىل التخطي ��ط االنكليزي
الذي و�ض ��عه اخلب�ي�ر ( وليم ولكوك� ��س ) وبناء
نواظم و�س ��دود منها �س ��د الهندية � ،س ��د الكوت ،
�س ��د دياىل وكانت ال�س ��دود يف ذل ��ك الوقت متلأ
مبي ��اه الفي�ض ��انات فخ�ل�ال � 40س ��نة حدثت 10
في�ض ��انات خط ��رة يف الع ��راق ومن هن ��ا ظهرت
احلاج ��ة لبن ��اء ال�س ��دود وكان هاج� ��س العراق
يف تل ��ك احلقبة التخل� ��ص من مياه الفي�ض ��انات
لكن ��ه مل يفكر يف بناء �س ��دود اكرث م ��ن تلك التي
بناه ��ا  .ال�س ��دود الآن �ش ��حيحة باملي ��اه و�س ��د
حمري ��ن خزين ��ه �ص ��فر االن  ،ا�س ��تخدمت �أنظمة
يف ال�سابق تخدم الع�شائر متثلت يف تخ�صي�ص
�أرا�ض زراعية مب�ساحات وا�سعة بدون تخطيط
وهذا ما خلق �أرا�ض ��ي ماحلة وا�سعة وحتى عام
 1950مل تكن هناك م�شاريع للبزل ما فاقم ظهور
م�ساحات كبرية ماحلة  .البزل بدون �شبكة ري ال
يخدم الزراعة� ،ش ��بكة البزل �آنذاك كانت ناق�صة
ال تخدم املح�ص ��ول الزراعي وال تخف�ض امللوحة
�سوى ب�شكل جزئي ،وبرزت لدينا م�شكلة الرتبة
وم�ش ��كلة املياه اجلوفية  ،فالرتبة ماحلة واملياه
اجلوفية قريبة من �سطح الأر�ض وماحلة �أي�ضا.
احل ��ل ه ��و ا�ست�ص�ل�اح الأرا�ض ��ي ب�ش ��كل علمي
وعملي.
�ص ��رفنا مئات املليارات من الدوالرات على مدى
�س ��نوات ولكن دون نتيجة لغياب ال�س�ت�راتيجية
 ،فنحن نتعامل ب�ش ��كل خاط ��ئ مع وزارة املوارد
املائية وكانت النتيجة �أخطاء يف ت�أ�سي�س النظام
االروائ ��ي  ،حت ��ى و�ص ��لنا اىل ان تركيا �ص ��ارت
تبني �سدودا  ،و�صارت لنا بدل امل�شكلة الواحدة
م�ش ��كلتان  ،االوىل ع ��دم وج ��ود �س�ت�راتيجية
وا�ض ��حة والثانية ا�س ��تغالل تركيا مياه النهرين
فلو اتبعنا اال�سلوب العلمي لكنا اف�ضل مما نحن
عليه الآن.

