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تأثیرات سد داریان على إقلیم كردستان العراق 

 f
شكل 1 : سد داریان قید اإلنشاء على نھر سیروان في كردستان االیرانیة 

 (Arash Bahrammirzaee, 2016)

المقدمة 
إن إقـلیم كـردسـتان الـعراق یشھـد فـي الـفترة الـحالـیة الـعدیـد مـن األزمـات الـمالـیة واالقـتصادیـة 
والسـیاسـیة بـاإلضـافـة إلـى الـمشاكـل االجـتماعـیة. الـمنطقة تـكافـح لـدفـع رواتـب مـوظـفي الخـدمـة 
 ً . بـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـإن كـردسـتان حـالـیا 1الـعامـة حـیث وصـلت دیـونـھا إلـى 14 مـلیار دوالر أمـریـكي

تشھـد أزمـة مـیاه, قـد یـكون لـھا عـواقـب كـارثـیة. مـعظم األنـھار الـتي تـمر عـبر كـردسـتان تـنبع مـن 
تـركـیا وإیـران, لـذا فـإن أزمـة الـمیاه الـمحتملة تسـببھا بـشكل كـبیر السـدود الـواقـعة خـارج حـدود 

h&ps://www.stra0or.com/analysis/why-iraqi-kurdistan- 1جدي لماذا تكافح كردستان العراق لدفع فواتیرھا

struggling-pay-its-bills ینایر كانون االول 2016.
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اإلقـلیم, فـي الـمقام األول سـد داریـان فـي إیـران وبـدرجـة أقـل سـد ألـیسو فـي تـركـیا وكـالھـما عـلى 
 . 2وشك االنتھاء

فـي عـام 2012 حـث الـعضو الـكردي فـي الـبرلـمان الـعراقـي محـمود عـثمان الـحكومـة الـعراقـیة 
وحـكومـة إقـلیم كـردسـتان عـلى الـتفاوض مـع تـركـیا وإیـران حـول خـالفـات الـمیاه. حـتى اآلن, ومـع 
. وفـي الـسنوات األخـیرة بـدأت حـكومـة إقـلیم كـردسـتان  3ذلـك, ال تـزال ھـذه الـخالفـات بـدون حـل بـعد

بـنفسھا بـناء سـدود إضـافـیة وھـذا األمـر یُـنظر إلـیھ عـلى انـھ یـشكل تھـدیـداً یـطال بـقیة مـناطـق 
الـعراق. فـي بـغداد واربـیل عـلى حـد سـواء الخـطاب الـقومـي آخـٌذ بـالـتزایـد, والـمیاه تـلعب دوراً كـبیراً 
فـي الـنزاعـات المسـتقبلیة بـین الـحكومـتین. مـن الـمثیر للجـدل انـھ عـلى الـرغـم مـن أن سـیاسـیي 
حـكومـة إقـلیم كـردسـتان ونشـطاء الـمجتمع الـمدنـي ھـناك, ھـم مـن الـمعارضـین لـبناء السـدود عـلى 
األنـھار المشـتركـة فـي تـركـیا وإیـران, غـیر أنـھم یـدعـمون بـناء السـدود فـي إقـلیم كـردسـتان لـلتحكم 

في نسب الموارد المائیة المتدفقة إلى وسط وجنوب العراق. 

 f

شكل 2 : خریطة توضح موقع سد داریان, قریة داریان ونھر سیروان, ینبع النھر من ایران ویسیر مع الحدود 
العراقیة ویصب في كردستان 

فـي الـسنوات األخـیرة, قـد خـفضت مـشاریـع الـمیاه اإلیـرانـیة بـشكل كـبیر مـن تـدفـق الـمیاه إلـى نھـر 
. الـحكومـة اإلیـرانـیة فـي الـوقـت الـراھـن تـقوم بتشـیید سـد داریـان  4الـونـد قـرب خـانـقین فـي الـعراق

عـلى (نھـر سـیروان), الـمعروف بنھـر دیـالـى فـي الـعراق, وھـذا السـد سـوف یـؤثـر فـي الـغالـب عـلى 

2 علي حمة صالح مجلة لیفین، مایو 2016.

3 مقابلة مع زاري كرمنجي, مایو 2016.

h&ps://www.ooskanews.com/story/2012/08/iraq- ,4 العراق یلوم ایران لتجفیف نھر الوند, قد تتحول الى األمم المتحدة

blames-iran-dryingalwand-river-may-turn-un_152366, اغسطس 2012.
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. یـقع سـد داریـان فـي مـحافـظة  5نسـب الـموارد الـمائـیة فـي مـحافـظة حـلبجة فـي كـردسـتان الـعراق

كـرمـنشاه فـي كـردسـتان اإلیـرانـیة, عـلى بـعد 28.5 كـم مـن الحـدود الـعراقـیة, الـحكومـة اإلیـرانـیة 
تـقول بـأن ھـدف بـناء ھـذا السـد ھـو لـغرض إنـتاج الـطاقـة الكھـرومـائـیة, وكـذلـك ألغـراض الـري فـي 

مناطق جنوب غرب ایران, ومن المتوقع أن ھذا السد سینتج 230 میغا واط من الكھرباء. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, فـقط عـلى بـعد 9.5 كـم مـن سـد داریـان, تـقوم الـحكومـة اإلیـرانـیة بـبناء قـناة 
أنـفاق بـطول 47 كـم, مـعروفـة بـاسـم نـفق مـیاه نـوزاد. بـناء السـد یـتم عـن طـریـق شـركـة فـارآب 

 . 7اإلیرانیة, وقد بدء المشروع عام 2009 ومن المتوقع ان ینتھي عام 2018 6

الـمسؤولـون فـي مـحافـظة حـلبجة فـي إقـلیم كـردسـتان یـشعرون بخـطر أقـل إزاء السـد مـما ھـو حـول 
نـفق الـمیاه, والـذي سـوف یـغیر مجـرى الـمیاه مـن نھـر سـیروان. مـع االنـتھاء مـن السـد والـنفق 
الـمائـي فـإن تـدفـق الـمیاه إلـى إقـلیم كـردسـتان سـیتوقـف تـمامـاً, وھـذا وفـق مـسؤولـین حـكومـیین فـي 

8محافظة حلبجة سیؤدي الى كارثة إنسانیة. 

اعـتمدت الـدراسـة الـنوعـیة الـتالـیة حـول آثـار سـد داریـان إلـى حـد كـبیر عـلى مـقابـالت مـع مـسؤولـي 
حـكومـة إقـلیم كـردسـتان، والـمسؤولـین المحـلیین مـن الـمناطـق الـمتضررة مـن السـد، والـمنظمات 
غـیر الـحكومـیة واألكـادیـمیین. حـتى اآلن, ال تـزال الـبیانـات الـمتاحـة حـول سـد داریـان قـلیلة جـداً. 
تھـدف ھـذه الـورقـة إلـى سـد ھـذه الـفجوة، وتـوفـر التحـلیل االجـتماعـي والسـیاسـي لـتأثـیر سـد داریـان 

في إقلیم كردستان العراق. 

تأثیر سد داریان على إقلیم كردستان العراق 
فـي عـام 2008، خـصصت حـكومـة إقـلیم كـردسـتان مـیزانـیة أزمـة بـقیمة 120 مـلیون دوالر 
عـندمـا ھـدد الـجفاف إقـلیم كـردسـتان، وال سـیما لـمحافـظاتـي السـلیمانـیة وحـلبجة. مـع االنـتھاء مـن 
سـد داریـان فـي إیـران، كـل مـن مـحافـظتي السـلیمانـیة وحـلبجة سـوف تـتأثـر بشـدة مـن انـخفاض 
. فـي المسـتقبل الـقریـب، الـفیضانـات الـموسـمیة مـن األنـھار فـي فـصل الـربـیع، وھـي  9تـدفـق الـمیاه

ظـاھـرة تحـدث بـشكل طـبیعي، لـن تسـتمر ألن سـد داریـان سـیغیر مـسار الـمیاه الـتي مـن شـأنـھا أن 
تـتدفـق إلـى إقـلیم كـردسـتان. ووفـقا لـإلحـصاءات، سـیتم فـقدان أكـثر مـن 3200 ھـكتار مـن 
األراضـي الـزراعـیة فـي مـناطـق حـلبجة، سـید صـادق ودربـندخـان, إن انـخفض تـدفـق الـمیاه الـقادمـة 

h&p://rudaw.net/mobile/english/business/ ,5 فؤاد, ج.، دعونا نبقي كردستان آمنھ: كیفیة تخفیف أزمة المیزانیة

13012016, 15 ینایر 2016.

6 (داریان ه.ي.ب.ب.) h&p://www.farab.com/en/field_of_acJviJes/prjDetail.asp?abv=H&pk=1028, یولیو 
.2016

7 سد داریان, h&p://daminfo.wrm.ir/fa/pageviewreport/1097#, یولیو 2016.

8 مقابلة مع أنوشكا ناصح، 29 مایو 2016.

h&p://archive.penusakan.com/gshty/babaty-halbzharda/ (أزمة المیاه في الشرق األوسط) ,.9 بینوسكان, ب. ج

html.33-2110-28-10-2015-31597, 21 مارس 2015.
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مـن إیـران. نـاریـمان حـسن، خـبیرة فـي إدارة الـموارد الـمائـیة، اقـترحـت أن عـلى حـكومـة إقـلیم 
كـردسـتان بـناء سـدود ألغـراض تـولـید الكھـربـاء والـري. ودعـا حـسن حـكومـة إقـلیم كـردسـتان 
لـلتفاوض مـع الـدول الـمجاورة لـضمان عـدم بـناء السـدود الـتي قـد تـؤثـر عـلى إقـلیم كـردسـتان. ظـلت 

 . 10ھذه الدعوات بدون تجاوب من قبل كل من حكومة إقلیم كردستان و إیران

وفـقا لـلعضو فـي بـرلـمان إقـلیم كـردسـتان عـبد الـرحـمن عـلي، فـأنـھ قـد تـم بـناء الـمزیـد مـن السـدود 
الــصغیرة مــن قــبل إیــران عــلى األنــھار الــتي تــتدفــق مــیاھــھا إلــى ســد دربــندخــان فــي إقــلیم 
. مـع االنـتھاء مـن سـد داریـان، الـمدن والـقرى مـن حـلبجة، سـیروان، سـید صـادق  11كـردسـتان

ودربـندخـان لـن تـواجـھ أزمـات فـي قـطاعـات الـصید والـزراعـیة، والـطاقـة الكھـرومـائـیة فـقط، بـل 
أیـضا سـتواجـھ مـصاعـب فـیما یـتعلق بـالـمیاه الـصالـحة للشـرب. وقـد أكـد وزیـر الـزراعـة والـموارد 
الـمائـیة فـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان، عـبد السـتار مـجید بـوجـود تـأثـیر كـبیر لسـد داریـان عـلى إقـلیم 
كــردســتان حــال االنــتھاء مــن بــناء الســد، ألن الــمیاه مــن نھــر ســیروان تســتخدم داخــل إقــلیم 

كردستان ألغراض كثیرة منھا ما الشرب، الطاقة المائیة والزراعة وصید األسماك. 

 f

شكل 3 : خریطة توضح مسار نھر دیالى بعد دخولة الى كردستان 

ال یـمكن رؤیـة ھـذه اآلثـار اآلن، حـیث أن الـمیاه مـن نھـر سـیروان ال تـزال تـتدفـق تـمامـا إلـى إقـلیم 
كـردسـتان، ولـكن فـي الـسنوات الـقادمـة, إذا دخـل سـد داریـان حـیز الـعمل، فـأن اآلثـار سـوف تـصبح 
. فـي 24 تشـریـن الـثانـي عـام 2015 جـرت مـعایـنھ لـما یـحتمل حـدوثـھ، عـندمـا تـم قـطع  12مـرئـیة

10 مقابلة مع سالم ھنادني, 13 ابریل 2016.

11 مقابلة مع ھورمان سجادي, مایو 2016.

12 مقابلة مع عبد الستار مجید, مایو 2016.
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تـدفـق الـمیاه إلـى إقـلیم كـردسـتان مـن قـبل إیـران لـبضعة أیـام مـن أجـل اخـتبار سـد داریـان. خـالل 
ذلـك الـوقـت، تـم قـیاس مـعدل تـدفـق الـمیاه مـن قـبل الـمدیـریـة الـعامـة لـلموارد الـمائـیة فـي حـلبجة 
حـیث كـان مـعدل الـتدفـق نـحو 0,5 مـتر مـكعب مـن الـمیاه فـي الـثانـیة. وكـانـت ھـذه الـمیاه فـي الـغالـب 
مـن مـناطـق (طـویـلة وغـریـانـھ وحـوار) داخـل كـردسـتان ولـیس مـن إیـران. ثـم فـي 30 نـوفـمبر عـام 
2015، عـندمـا انتھـت فـترة الـتشغیل التجـریـبي وعـاودت الـمیاه بـالـتدفـق مـن إیـران، تـم قـیاس 
مـعدل الـتدفـق مـن قـبل الـمدیـریـة الـعامـة لـلموارد الـمائـیة وكـان الـمعدل بحـدود 2.4 مـتر مـكعب مـن 
الـمیاه فـي الـثانـیة. وأكـد رئـیس دعـاة حـمایـة الـبیئة مـن مـنظمة حـلبجة، ھـورامـان سـجادي، أن 
مـئات اآلالف مـن الـناس سـوف یـتأثـرون بسـبب سـد داریـان: "سـیتم خـفض 60 بـالـمئة مـن تـدفـقات 
الـمیاه فـي وقـت نـحن فـي بـحاجـة إلـى الـماء أكـثر مـن أي وقـت مـضى. وفـیما یـتعلق بـالـمحافـظات 

 . 13في وسط وجنوب العراق، سیكون الوضع أكثر مأساویة"

وقـد بـینت مـحافـظة حـلبجة فـي خـطاب رسـمي إلـى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان أنـھا تـعتمد كـلیا فـي 
تـوفـیر مـیاه الشـرب عـلى مـوارد مـن (تـانـجھ رؤ) و (زه لـم)  و (ریشـین) فـي كـردسـتان، ولـكنھا 
. عـضو مـحافـظة حـلبجة، كـاوا أحـمد عـلي، سـرد تـأثـیرات سـد داریـان عـلى إقـلیم  14لیسـت كـافـیة

 : 15كردستان على النحو التالي

سـوف یـتعرض مشـروع مـیاه الشـرب حـلبجة - سـیروان الـذي تـبلغ قـیمتھ 173 مـلیون 1.
دوالر للخـطر، وھـذا المشـروع تـنفذھـا الشـركـة الـیابـانـیة Jayka، والـتي ھـي فـي 

المرحلة النھائیة من اإلنجاز. 

سـد دربـندخـان لـن یـعود مـن الـممكن اسـتخدامـھ لـتوفـیر الـطاقـة الكھـرومـائـیة والـري، ألنـھ 2.
یستقبل 75 بالمئة من احتیاجاتھ من المیاه من نھر سیروان. 

نـظرا لـلتراجـع فـي كـمیة ونـوعـیة الـمیاه، فـأن صـید األسـماك فـي نھـر سـیروان لـن یـكون 3.
ممكناً. 

ھـناك عـدد كـبیر مـن الـمزارعـین فـي مـحافـظة حـلبجة بـاإلضـافـة لـمناطـق وسـط الـعراق 4.
سوف یتضررون. 

سـوف یـكون لـھ تـأثـیر سـلبي عـلى اسـتخدام الـمیاه الـجوفـیة واألراضـي الـخصبة فـي مـنطقة 5.
شھرزور. 

سـوف یـؤثـر عـلى الـتنوع الـحیوي فـي الـمنطقة الـمحیطة بسـد دربـندخـان ونھـر سـیروان 6.
في حلبجة، كرمیان وكذلك وسط العراق. 

سـوف تـتأثـر مسـتویـات الـرطـوبـة والـطقس فـي الـمنطقة، وال سـیما فـي مـنطقة شھـرزور 7.
خالل فصل الصیف. 

13 مقابلة مع ھورمان سجادي, مایو 2016.

14 كتاب رسمي من محافظة حلبجة لحكومة إقلیم كردستان، مایو 2016.

15 مقابلة مع كاوا أحمد علي، 30 مایو 2016.
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قطاع السیاحة في المنطقة المتضررة سوف یتأثر سلباً. 8.

سـوف یـكون للسـد تـأثـیر سـلبي عـلى الـتعایـش السـلمي بـین الـطوائـف فـي الـمنطقة، حـیث 9.
إن إیـران، وھـي مـنطقة بـأكـثریـة مـن المسـلمین الشـیعة، تـحجب الـماء عـن كـردسـتان، 

وھي منطقة بأكثریة من المسلمین السنة. 

وفـقا لـلبیانـات الـتي قـدمـتھا وزارة الـزراعـة فـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان، فـأن كـردسـتان تـحتوي 
عـلى 30 مـلیار مـتر مـكعب مـن الـمیاه السـطحیة داخـل حـدودھـا، وخـمسة مـلیارات مـتر مـكعب 
أخـرى مـن الـمیاه الـجوفـیة. اثـني عشـر مـلیار مـتر مـكعب مـن تـدفـق الـمیاه إلـى كـردسـتان مـن خـارج 
حـدودھـا، وھـو مـا یـعادل 40 فـي الـمئة مـن إجـمالـي الـمیاه فـي كـردسـتان. السـدود قـید اإلنـشاء 
حـالـیا مـن قـبل تـركـیا وإیـران یـقدر بـأنـھا تـؤثـر عـلى أكـثر مـن سـبعة مـالیـین عـراقـي یـعیشون عـلى 
ضـفاف نھـري دجـلة والـفرات، و 1.9 مـلیون ھـكتار مـن األراضـي الـزراعـیة. حـتى اآلن، أنـشأت 
تـركـیا 22 سـدا, 14 سـد مـنھا تـم بـناؤھـا عـلى نھـر الـفرات والـثمانـیة الـباقـیة عـلى نھـر دجـلة. قـبل 
بـناء ھـذه السـدود، تـقدر واردات نھـر الـفرات بـ30 مـلیار مـتر مـكعب مـن الـمیاه، وھـذا الـرقـم 
. إن ھـذا االنـخفاض فـي تـدفـق  16انـخفض إلـى 15 مـلیار مـتر مـكعب بـعد بـناء السـدود الـتركـیة

المیاه من نھر الفرات دلیل صارخ على التأثیر المدمر للسدود على األنھار. 

فـي الـوقـت نـفسھ، إیـران أتـمت بـناء 14 سـد، والـبعض مـنھا قـد تـم بـالـفعل إنـھائـھ. وھـذه السـدود 
تـشكل تحـدیـات كـبیرة فـي كـردسـتان. سـتصبح آثـارھـا واضـحة فـي الـسنوات الـمقبلة، الـجفاف 
الــناجــم عــن انــخفاض مســتویــات الــمیاه فــي نھــر ســیروان یــمكن أن یــؤدي إلــى اضــطرابــات 
اجـتماعـیة. سـیتم تـدمـیر الـمناطـق الـزراعـیة، وھـذا االنـخفاض فـي اإلنـتاج الـزراعـي یھـدد األمـن 
الـغذائـي فـي كـردسـتان. عـالوة عـلى ذلـك، الـبیئة فـي ھـذه الـمناطـق سـوف تـتأثـر سـلباً. حـیث سـتظھر 
أزمـة مـیاه فـي ھـذه الـمناطـق، إذ أن الـسكان سـیكونـون مـجبریـن إلـى الـلجوء لـلمیاه الـجوفـیة، وھـي 

 . 17لیست صالحة للشرب، وھذا یؤدي بدوره إلى مشاكل صحیة وزیادة في األمراض

معارضة سد داریان في إقلیم كردستان العراق 

حـكومـة إقـلیم كـردسـتان وجـمیع فـئات الـمجتمع فـي مـحافـظة حـلبجة, بـمن فـیھم األحـزاب السـیاسـیة, 
الـمجتمع الـمدنـي والـمنظمات غـیر الـحكومـیة, اعـترضـوا عـلى بـناء سـد داریـان فـي إیـران. مـدیـنة 
حـلبجة، الـتي تـعرضـت لـھجوم كـیماوي فـي عـام 1988 فـي ظـل نـظام صـدام حسـین، وتـحویـل مجـرى 
نھـر سـیروان أیـضاً, تَـعتبر إتـمام بـناء ھـذا السـد أزمـة إنـسانـیة أخـرى قـد تـلحق بـسكانـھا. األسـتاذ 
الـمساعـد فـي جـامـعة حـلبجة والـخبیر فـي الـقانـون الـدولـي اوارا حسـین یحـذر مـن خـطر تـجفیف 
األنـھار الـتي تـنبع إلـى كـردسـتان الـعراق مـن إیـران بسـبب بـناء السـد فـي إیـران فـضال عـن حـجب 

16 مقابلة مع عبد الرحمن علي، 20 مایو 2016.

17 مقابلة مع عبد الرحمن علي، 20 مایو 2016.
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الـمیاه مـن مـنطقة المسـلمین الشـیعة إلـى مـنطقة المسـلمین الـسنة. یـعتقد حسـین بـأن جـمھوریـة 
 : 18إیران لدیھا ثالثة دوافع سیاسیة خلف بناء سد داریان

تدمیر قرى معینة في منطقة ھورامان من كردستان إیران والبعض منھا قرى أثریة. 1.

توفیر المیاه لمناطق شیعیة عن طریق تحویل جریان المیاه من المناطق السنیة. 2.

تـقلیل مـنسوب الـمیاه فـي إقـلیم كـردسـتان الـعراق, وخـصوصـاً فـي مـحافـظة حـلبجة, وھـذا 3.
یؤدي إلى إنھاء فعالیات صید األسماك والزراعة عندما ینخفض منسوب المیاه.	

ھـكذا عـوامـل تـؤدي إلـى تـفاقـم الـتوتـر السـیاسـي والـعرقـي , حـیث أن الـنظام اإلیـرانـي ھـو فـارسـي فـي 
حـین أن ضـحایـا سـد داریـان ھـم مـن األكـراد. اإلشـكالـیة األخـرى ھـي أن الـقانـون الـحالـي یـنُص بـأن 
الـحكومـة الـمركـزیـة فـي بـغداد وحـدھـا الـقادرة عـلى تـوقـیع اتـفاقـیات مـع الـدول الـمجاورة حـول مـوارد 
. عـلى أیـة حـال دول الـجوار  19الـمیاه. االتـفاقـیة الـوحـیدة مـع إیـران ھـي اتـفاقـیة الجـزائـر	عـام 1975

غـیر مـلتزمـة بـاإلجـراءات الـدولـیة لـموارد الـمیاه المشـتركـة. حـكومـة إقـلیم كـردسـتان لیسـت طـرف 
فـي اتـفاقـیات الشـرق األوسـط الـموقـعة بـین الـدول الـتي تـتشارك مـوارد الـمیاه. بـالـرغـم مـن ذلـك 
عـندمـا تـعقد األمـم المتحـدة مـؤتـمر یـونـسكو الـمیاه الـسنوي, كـل مـن الـعراق وحـكومـة إقـلیم كـردسـتان 
مـدعـوون دائـما. یـقول مـاجـد, حـكومـة إقـلیم كـردسـتان تـأخـذ دور فـي الـمؤتـمرات واالجـتماعـات 
الـدولـیة كـل مـا سـنحت الـفرصـة, ولـكن لـم یـتم الـتوصـل إلـى أي اتـفاقـیات فـي مـثل ھـذه التجـمعات. 
عـلى المسـتوى الـدولـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان عـبرت عـن قـلقھا بـشأن السـدود الـتي یـتم إنـشاؤھـا 

من قبل تركیا و إیران. 

سـجادي یفسـر : كـل بـلد لـدیـھ الـحق فـي بـناء السـدود , ولـكن قـلق دول الـجوار یـجب أن یـأخـذ بـنظر 
االعـتبار, االتـفاقـیات الـدولـیة. ال تـركـیا وال إیـران تـولـي اھـتمام إلـى حـصة الـعراق مـن الـمیاه. إیـران 

 . 20ال تبني سد فقط وإنما تغیر مجرى النھر, وھي بذلك تضع منطقة كاملة تحت خطر الجفاف

إزاء ھـذه الـمسألـة, یتحـدث أیـضاً حسـین: إیـران تـنتھك الـبروتـوكـوالت	الـدولـیة فـي الـمیاه الـدولـیة. 
نھـر سـیروان ھـو نھـر دولـي بـین بـلدیـن كـالھـما مـن الـدول األعـضاء فـي األمـم المتحـدة. بـناء السـد 
وتـغیر مجـرى الـمیاه إلـى إقـلیم كـردسـتان الـعراق یـمكن أن یـعتبر انـتھاك لـلقانـون الـدولـي. حـكومـة 
إقـلیم كـردسـتان مـلزمـة بـرفـع دعـوى عـن	طـریـق الـحكومـة الـعراقـیة ضـد إیـران فـي الـمحكمة الـدولـیة. 
یـجب أن یشـیر الـعراق إلـى الـمادة 188 مـن اتـفاقـیة قـانـون البحـر مـن أجـل مـنع االنـتھاكـات مـن 

 . 21الجانب اإلیراني

فـي حـلبجة تـظاھـر عـامـة الـناس وأطـلقوا حـمالت ضـد إنـشاء سـد داریـان, ولـكن ال حـكومـة إقـلیم 
كـردسـتان وال الـحكومـة الـعراقـیة وال اإلیـرانـیة اسـتجابـوا لھـذه الـمخاوف. قـائـم مـقام حـلبجة, نـوخـشھ 
نـاسـح كـرر بـأن إیـران لـم تسـتجب إلـى مـخاوفـھم, وإذا اسـتمر اإلیـرانـیون بـتغیر مجـرى الـمیاه "	فـإن 
صـراعـاً یـمكن أن یـندلـع بـین الـبلدیـن; الـعراق وإیـران" نـاسـح نـقل قـلقھ إلـى مـحافـظة حـلبجة, 

18 مقابلة مع أوارا حسین، 29 مایو 2016.

19 إتفاق الجزائر, h&p://www.mideastweb.org/algiersaccord.htm, یولیو 2016.

20 مقابلة مع عبد الستار مجید، مایو 2016.

21 مقابلة مع أوارا حسین، 29 مایو 2016.
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الـمحافـظة نـقلت ھـذه الـمخاوف إلـى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان, حـكومـة اإلقـلیم نـقلت الـمشكلة إلـى 
الـحكومـة الـعراقـیة, مـع ذلـك, وإلـى اآلن, ھـذه اإلجـراءات أثـبتت أنـھا عـدیـمة الجـدوى وتـبقى 
الـمشكلة دون مـعالـجة. نـائـب مـحافـظ حـلبجة, كـاوا عـلي كـریـم, قـال انـھ الـتقى مـع الـقنصل اإلیـرانـي 
الـعام فـي إقـلیم كـردسـتان الـعراق مـرتـین, ولـكن الـقنصل ادعـى بـأن مـسألـة سـد داریـان تـتجاوز 

 . 22سلطتھ

المحـلل السـیاسـي بـارز فـي مـؤسـسة السـیاسـة الـكردیـة سـاركـوات شـمس الـدیـن یـقول بـأن حـكومـة 
إقـلیم كـردسـتان ال تـملك السـیادة لـرفـع مـطالـب ضـد تـركـیا وإیـران. "یـبدو أن الـحكومـة الـعراقـیة فـي 
بـغداد ال تـنوي رفـع مـثل ھـذه الـمطالـب, ألسـباب سـیاسـیة	"شـمس الـدیـن یفسـر. ومـع ذلـك, حـكومـة 
إقـلیم كـردسـتان تخـطط لـبناء سـد خـاص بـھا داخـل إقـلیم كـردسـتان الـعراق لخـزن الـمیاه خـالل مـوسـم 
(الـمطر) الشـتاء, لـتخفیف أثـر كـال السـدیـن اإلیـرانـي والـتركـي, سـابـقاً طـلبت حـكومـة إقـلیم كـردسـتان 
مـن الـمنظمات الـدولـیة أن تـتوسـط بـین تـركـیا, إیـران وحـكومـة إقـلیم كـردسـتان بـواسـطة بـغداد. 
بـاإلضـافـة إلـى ذلـك, حـكومـة إقـلیم كـردسـتان تحـدثـت سـابـقاً بـشكل مـباشـر مـع السـلطات اإلیـرانـیة 
بـخصوص اثـر السـدود اإلیـرانـیة عـلى مـنطقة خـانـقین مـن إقـلیم كـردسـتان الـعراق. ھـذه كـانـت مـشكلھ 
جـزیـئا الن حـكومـة إقـلیم كـردسـتان نـفسھا قـامـت بـإنـشاء سـد عـلى نھـر الـونـد فـي خـانـقین, ولـكنھ لـم 

 . 23یكن قادر على توفیر مخزون میاه كافي للمدینة في موسم (الجفاف) الصیف

فـي داخـل حـكومـة إقـلیم كـردسـتان ھـنالـك مـشاكـل تـنظیمیة حـینما یـتعلق األمـر بـإدارة الـمیاه. عـندمـا 
طـلب مـن حـكومـة إقـلیم كـردسـتان إطـالق كـمیات إضـافـیة مـن الـمیاه إلـى بـقیة أجـزاء الـعراق, تـوجـب 
عـلى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان أتـباع قـوانـین الـعراق الـفدرالـیة, بـما إن اإلقـلیم ال یـملك قـوانـین تـخص 
. مـشكلة أخـرى أن حـكومـة إقـلیم  24الـمیاه والسـدود, یـقول عـضو الـبرلـمان الـكردي الـنائـب عـلي

كـردسـتان تـملك وزارتـین تـتعامـل مـع الـقضایـا الـتي تـخص الـمیاه. وزارة الـزراعـة و الـموارد الـمائـیة 
مـسؤولـة عـن السـدود و مـوارد الـمیاه, فـي حـین أن مـسؤلـیة مـیاه الشـرب تـخص وزارة الـبلدیـات 
والسـیاحـة. عـالوة عـلى ذلـك , حـكومـة إقـلیم كـردسـتان ال تـملك قـانـون إلدارة وتـنظیم و خـزن الـمیاه. 
نـواب الـبرلـمان حـاولـوا تـمریـر مـسودة, ولـكن بسـبب األزمـة الـمالـیة والـبرلـمان الـعاجـز لـم یـتم إقـرار 
الـقانـون, فـي ھـذه األثـناء, حـكومـة إقـلیم كـردسـتان تـملك عـضو واحـد فـقط فـي الـلجنة الـعراقـیة 
25لـمشاكـل الـمیاه, والـتي تـناقـش حـصص الـمیاه مـع دول الـجوار. عـلى المسـتوى الـدولـي, حـكومـة 

إقـلیم كـردسـتان فـي مـوقـف ضـعیف سـیاسـیا بسـبب نـقص التخـطیط االسـتراتـیجي إضـافـة إلـى الـضعف 
في إدارة المیاه. 

فـي 2014, دراسـة أجـریـت مـن قـبل نـاسـا قـدرت بـان 144 بـلیون مـتر مـكعب مـن الـمیاه اخـتفت مـن 
االحـتیاطـیات فـي إقـلیم كـردسـتان الـعراق عـلى مـدار الخـمسة سـنوات الـماضـیة مـثل ھـكذا نـتائـج 
تسـلط الـضوء عـلى مسـتقبل مـجھول یـتجھ إقـلیم كـردسـتان الـعراق نـحوه. سـوف یـكون ھـناك شـحھ 

22 المرجع نفسھ.

23 مقابلة مع ساركوت شمس الدین, 26 مایو 2016.

24 مقابلة مع عبد الرحمن علي، 20 مایو 2016.

25 المرجع نفسھ.
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فـي الـمیاه وھـذا سـیؤثـر بـشكل كـبیر عـلى إمـكانـیات الـزراعـة وسـیؤدي إلـى أزمـة غـذاء, حـالـیا إقـلیم 
كـردسـتان الـعراق یـنتج خـمسھ بـالـمئة فـقط مـن السـلع الـزراعـیة المحـلیة. مـن ضـمنھا الـطماطـم, 
, تـاركـین  26الـباذنـجان, الـخیار, الـبصل, الـرقـي, الـفلفل والـعدیـد مـن الـفواكـھ والـخضروات األخـرى

االعـتماد الـكبیر عـلى األغـذیـة المسـتوردة, والـذي سـوف یـزیـد إلـى الـضعف مـع انـعدام األمـن الـغذائـي 
وصـدمـات سـوق الـغذاء الـعالـمي. اغـلب الـمنتجات الـغذائـیة الـتي یسـتوردھـا إقـلیم كـردسـتان الـعراق 
مـن تـركـیا و إیـران والـتي ھـي مـصادر ذات كـلفة مـعقولـة ویـمكن االعـتماد عـلیھا. عـلى سـبیل الـمثال 
: تـركـیا تـوفـر مـعظم مـنتجات األلـبان الـتي تـباع فـي داخـل إقـلیم كـردسـتان الـعراق, عـملیات تجھـیز 
أغـذیـھ مـن ھـذا الـنوع والـتي تـصنع خـارج اإلقـلیم, تـترك الـمنطقة مـع تجھـیزات غـذائـیة تـكفي 

 . 27ألسبوع واحد فقط, أزمة إمدادات یمكن أن تحدث إذا أغلقت حدود اإلقلیم مع تركیا وإیران

وزارة إقـلیم كـردسـتان لـلزراعـة و ومـوارد الـمیاه والـتي مـثلت اإلقـلیم فـي الـمؤتـمرات والـمعاھـدات 
الـدولـیة والمحـلیة، عـارضـت بـناء السـدود مـن جـانـب إیـران. ویـؤكـد مـاجـد أن السـدود الـتي شـیدت 
مـن قـبل تـركـیا كجـزء مـن مشـروع الـغاب، والـتي تـشمل عـلى نـطاق واسـع سـد الـیسو، لـن یـكون لـھ 
تـأثـیر كـبیر عـلى كـردسـتان، مـدعـیا أنـھ لـیس ھـناك سـوى جـزء مـن مـنطقة زاخـو سـوف تـتأثـر بسـد 
. یـقول  28الـیسو، فـي حـین أن مـشاریـع السـدود اإلیـرانـیة تـؤثـر عـلى أجـزاء كـبیرة مـن كـردسـتان

مـاجـد إن الـمسألـة نـوقشـت رسـمیا مـع إیـران فـي عـام 2015، خـالل زیـارة قـام بـھا ھـناك، وأنـھ نـقل 
مـخاوف حـكومـة إقـلیم كـردسـتان لـنائـب الـرئـیس اإلیـرانـي ووزیـر الـزراعـة اإلیـرانـي، وكـذلـك 
الـقنصلیة اإلیـرانـیة فـي كـردسـتان. "أبـلغناھـم أن حـكومـة إقـلیم كـردسـتان قـلقة إزاء السـدود الـتي 
تـبنیھا إیـران. حـیث أن إیـران ال تـلتزم بـاالتـفاقـیات الـدولـیة الـتي وقـعتھا", یـقول مـاجـد، مـؤكـدا أن 

مشاریع المیاه اإلیرانیة ال ینبغي أن یكون لھا تأثیر سلبي على كردستان: 

خـالل زیـارتـھ ألربـیل, طـلبُت مـن وزیـر الـزراعـة والـموارد الـمائـیة فـي الـحكومـة الـعراقـیة, إن عـلى 
الـحكومـة الـعراقـیة أن تـضغط عـلى ایـران بھـذا الـخصوص, حـیث أن نھـر سـیروان (نھـر دیـالـى) یـمر 
عـبر مـساحـات واسـعة مـن األراضـي الـعراقـیة خـارج كـردسـتان. الـعراق لـدیـھ عـالقـات جـیدة مـع 
ایـران لـذا یـجب اسـتثمار ھـذه الـعالقـات فـي الـضغط عـلى الـحكومـة اإلیـرانـیة. الـوزیـر الـعراقـي أشـار 

 . 29بأنھ سیناقش ھذا األمر مع إیران

h&p://invesJngroup.org/review/240/ ،2013 26 استثمر في المجموعة، استعادة سلة الخبز: الزراعة، أكتوبر

/restoring-the-breadbasket-agriculture-kurdistan

27 سودربیرغ, ن. ي. وفیلیبس, د. ل., "تقریر فرقة العمل: بناء الدولة في كردستان العراق"، نیویورك، أكتوبر 2015.

28 مقابلة مع عبد الستار مجید، مایو 2016.

29 المرجع نفسھ.
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شكل 4 : مشھد لمجرى نھر سیروان من سد داریان 

 (Arash	Bahrammirzaee,	2016)

تأثیر سد داریان على منطقة كردستان اإلیرانیة 
یـعتبر سـد داریـان مـن الـمواضـیع االحـتجاجـیة فـي إیـران بسـبب تـأثـیره عـلى االنـتقال الـسكانـي 
والـحضري والـبیئي القسـري لـلمناطـق الـمحیطة بھـذا السـد. فـي عـام ٢٠١١ حـدث احـتجاج مـن 
. إن بـناء السـد سـیؤثـر عـلى مـدیـنة  30قـبل احـد عشـر عـامـل فـي إیـران كـنتیجة لـعدم دفـع أجـورھـم

داریـان بـصورة واضـحة إذ انـھ یـمثل حـاجـز صخـري كـبیر یـتم وضـعھ فـي وسـط قـریـة تـحوي مـنازل 
ومـأھـولـة بـالـسكان. حـیث إن الـسكان سـیكونـون غـیر مسـتقریـن بسـبب السـد. إن نـظام الـدعـم 

 . 31الصخري یتم تصمیمھ لجعل السد مستقر وثابت

30 حركة احتجاج عمال داریان, rojhelat.tv/farsi/Default.aspx?tabid=56&NewsDetails=169 . 4 مارس 2011.

31 كتلة الصخور غیر المستقرة, قریة داریان, h&p://radiokoocheh.info/arJcle/160126, یولیو 2016.
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شكل 5 : قریة داریان في كردستان اإلیرانیة 

 (Meysam Karimi, 2016)

إن مـن ابـرز مـخاطـر بـنائـھ ھـو تـدمـیر الـینبوع الـطبیعیة كـانـى بـل فـي مـنطقة ھـورامـان فـي الـجانـب 
اإلیـرانـي الـكردسـتانـي الـذي یـعتبر مـن اكـبر الـینابـیع الـطبیعیة فـي الـمنطقة. إن یـنبوع كـانـى بـل ذو 
قـیمة حـضاریـة مـھمة بـالنسـبة لـسكان مـنطقة ھـورمـان. فـي مـارس عـام ٢٠١٦ شـارك فـریـق مـن 
الـخبراء والـباحـثین حـول مـوضـوع كـانـى بـل إلیـجاد طـرقـة مـناسـبة لحـمایـة الـینابـیع عـند الشـروع 
. وقــال ســجادي إن ســد داریــان ســبّب بــإخــالء 20 قــریــة بــاإلضــافــة إلــى آالف  32بــبناء الســد

األشـخاص الـمقیمین فـي مـنطقة ھـورامـان فـي إیـران وأشـار إلـى مـدیـنة روار كـمثال عـلى ذلـك. 
وأوضـح إن حـجیج كـوچـك مـن الـمدن الـقدیـمة فـي مـقاطـعة سـیروان الـریـفیة مـحافـظة كـرمـنشاه 
 . 33الـتي تـحوي ضـریـح للمسـلمین كـمعلم حـضاري سـیكون عـرضـة لـلفیضان بسـبب سـد داریـان

32 كتلة الصخور غیر المستقرة, قریة داریان, h&p://radiokoocheh.info/arJcle/160126, یولیو 2016.

33 مقابلة مع ھورمان سجادي, مایو 2016.
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أبـدى الـمجتمع الـكردي اإلیـرانـي فـي الـسنوات األخـیرة مـخاوفـھ مـن بـناء السـد بـعدة طـرق مـختلفة. 
 . 34ولكن السلطات اإلیرانیة لم تستجب لمطالب الشعب بوقف بناء السد

 f

شكل 6 : المناطق النائیة من قریة داریان ونھر سیروان 

 (Alireza Solhi, 2011)

  . 35أمـا بـالنسـبة لحـمالت الـتواصـل االجـتماعـي فـبدأت فـي دیـسمبر ٢٠١٥ لحـمایـة یـنبوع كـانـى بـل

حـركـت "حـملة حـمایـة كـانـى بـل" الـرأي الـعام عـلى مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي عـبر كـردسـتان 
. وفـي  36االیـرانـیة مـع أشـخاص یحـملون عـالمـات تـعجب وأسـئلة إلـى الـحكومـة لحـمایـة الـینبوع

نـفس الشھـر أجـریـت مجـموعـة مـن األنشـطة الـكردیـة فـي كـردسـتان إیـران حـیث كـانـت ھـناك وقـفة 
احـتجاجـیة غـاضـبة فـي دیـسمبر ٢٠١٥ لـلمطالـبة بـإیـقاف بـناء سـد داریـان وحـمایـة یـنبوع كـانـى 

بل.  

h&p:// ،34 الناشطین األكردا في مجال البیئة في إضراب عن الطعام لحمایة میاه الینابیع في بافیھ غربي البالد

kurdistanhumanrights.net/en/?p=535, 29 دیسمبر 2015.

35 حملة الحفاظ على كاني بل, h&ps://www.facebook.com/kanibil92, یولیو 2016.

h&p://thekurdishproject.org/latest-news/iran/ ،36 حملة إلنقاذ كاني بل: الینابیع الطبیعیة في شرق كردستان

campaign-to-save-kani-bilnatural-spring-in-eastern-kurdistan, یولیو 2016.
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حسـب مـا تـم إیـضاحـھ مـن ھـذه المجـموعـة فـان اإلجـراء الجـريء والـصارم أعـاله لـم یحـدث إال بـعد 
عـدة سـنوات مـن الـجھود الـغیر مجـدیـة نـفعاً إلیـقاف بـناء السـد إضـافـة إلـى أن حـملة (كـانـى بـل) 
أصـدرت بـیانـاً مـن الـمجتمع الـمدنـي تـطالـب فـیھ دعـم الـمعتصمین ودعـم مـحاوالتـھم فـي سـبیل 

 . 37حمایة الینبوع

فـي دیـسمبر ٢٠١٥ أرسـلت رسـالـة إلـى الـرئـیس اإلیـرانـي حـسن روحـانـي تـم تـوقـیعھا مـن قـبل أكـثر 
مـن ثـالث آالف نـاشـط وشـخصیات مـعروفـة. نـصت الـرسـالـة "إن ھـذا الـموقـع الـرمـزي الـذي یـعتبر 
مـصدراً مـھماً لـلمیاه الـمعدنـیة فـي خـطر وشـیك بسـبب بـناء سـد داریـان وان ھـذا الـقرار مسـتند 
عـلى بـیانـات غـیر دقـیقة وضـعتھا وزارة الـطاقـة". وأكـد الـموقـعون لـلرسـالـة أن یـنبوع (كـانـى بـل) 
یـمكنھ تـوفـیر مـیاه لـ٢ مـلیون نـسمة مـن الـسكان تـقریـباً مـما یـجعلھ أكـثر أھـمیة مـن اآلبـار 

 . 38النفطیة

تأثیر سد داریان على وسط وجنوب العراق 
یـنبع نھـر سـیروان مـن إیـران ویـمر عـبر كـردسـتان إلـى الـعراق، حـیث یـعرف بـاسـم نھـر دیـالـى. 
جـنبا إلـى جـنب مـع نھـر الـونـد، وھـو أحـد الـروافـد الـذي یـنشأ فـي إیـران والـذي یـنضم إلـى نھـر 
دیـالـى شـمال شـرقـي جـلوالء، مـا بـین 20 إلـى 30 فـي الـمئة مـن الـتدفـق الـسنوي لنھـر دجـلة تـأتـي 
مـن إیـران عـبر ھـذیـن النھـریـن. یـعتبر نھـري دیـالـى والـونـد مـن الـموارد الـمائـیة الـرئیسـیة فـي 
. حـالـیا ال یـوجـد أي اتـفاق بـین الـعراق وإیـران  39مـحافـظة دیـالـى فـي الـعراق، وال سـیما لـلزراعـة

فـیما یـتعلق بـاسـتخدام نھـر سـیروان الـواقـع فـي دیـالـى.  تـوجـد سـلسلة مـن السـدود اإلیـرانـیة عـلى 
النھـر، والـتي بـدورھـا تـوفـر الـطاقـة الكھـرومـائـیة فـي إیـران، لـذا فـإن تـدفـق الـمیاه الـى الـعراق مـقید. 
فـي عـام 2012، أعـرب وزیـر الـري والـموارد الـمائـیة الـعراقـي مـھند الـسعدي أن "إیـران قـد 
أضـرت بنھـر الـونـد فـي اآلونـة األخـیرة، وھـذا سـوف یـضر بـاألراضـي الـزراعـیة الـعراقـیة. إن 
الـوضـع فـي الـمنطقة الـمحیطة بـخانـقین وبـعقوبـة  مـتردي، حـیث ان الـمزارعـین قـامـوا بـإعـاقـة 

 . 40حركة المرور عبر الحدود بین إیران والعراق في عدة مناسبات

فـي شھـر تـموز عـام 2014، نشـرت جـامـعة سـالـفورد لـلألكـادیـمیین دراسـة أثـبتت أن تـدفـق الـمیاه 
في نھر دیالى قد تضاءلت بسبب اإلجراءات في إیران، ومعظمھا في السنوات ال15 الماضیة.  

37 اإلضراب عن الطعام لوقف مشروع سد داریان, h&p://rojhelat.info/en/?p=8655, 8 دیسمبر 2015.

h&p:// ،38 الناشطین األكردا في مجال البیئة في إضراب عن الطعام لحمایة میاه الینابیع في بافیھ غربي البالد

kurdistanhumanrights.net/en/?p=535, 29 دیسمبر 2015.

h&p:// ,39 فینتورا, س, األنھار العابرة للحدود, والصراع اإلقلیمي: اآلثار المترتبة لألمن المائي في محافظة دیالى, العراق

globalstudies.washington.edu/wpcontent/uploads/2015/02/v5n1-Ventura.pdf, ربیع 2014.

h&p:// ,40 فینتورا, س, األنھار العابرة للحدود, والصراع اإلقلیمي: اآلثار المترتبة لألمن المائي في محافظة دیالى, العراق

globalstudies.washington.edu/wpcontent/uploads/2015/02/v5n1-Ventura.pdf, ربیع 2014.
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إن انــخفاض تــدفــق الــمیاه یــمكن أن یــعزى إلــى الســدود وشــبكات الــري والــمزارع الــسمكیة 
واالســتخدام الــصناعــي والمحــلي لــلمیاه فــي إیــران. ویــدعــي الــمختصون أن تــدفــقات الــمیاه 
سـتنخفض إلـى ابـعد مـا یـكون فـي عـام 2018، حـیث انـھ مـن الـمقرر أن یـدخـل  سـد داریـان حـیز 
الـتشغیل. قـد یسـبب ھـذا حـدوث أزمـة مـیاه فـي كـردسـتان والـعراق، وبـالـتالـي فـان األكـادیـمیین 
یـدعـون إلـى عـقد مـعاھـدة دولـیة حـول الـمیاه بـین الـعراق وإیـران. وأوضـح األسـتاذ مـخالص 
شـولـز، الـذي أجـرى الـدراسـة حـول ھـذا الـموضـوع، أن الـتوصـل إلـى حـل سـیاسـي لـإلدارة وتـقاسـم 
الـموارد الـمائـیة المسـتدامـة بـین الـعراق وإیـران كـان غـیر مجـد فـي الـماضـي ویـرجـع ذلـك إلـى 

الحرب العراقیة اإلیرانیة واألنظمة المختلفة مذھبیاً التي حكمت البلدین. 

وأوضـح شـولـز قـائـال : إن تـشكیل حـكومـة صـدیـقة جـدیـدة مـع إیـران فـي الـعراق أدى إلـى إمـكانـیة 
حـدوث مـحادثـات جـدیـدة، ولـكن ھـذه الـمفاوضـات قـد تـعرضـت للتھـدیـد قـبل انـدالع الحـرب األھـلیة 
فـي الـعراق. أبـحاثـنا تشـیر إلـى أن إمـدادات الـمیاه الـعراقـیة الـعذبـة بـالـفعل اسـتنفدت إلـى حـد كـبیر، 
ولــذلــك فــمن الــمھم أن تســتمر ھــذه الــمحادثــات. یــجب أن یــكون الھــدف الــنھائــي ھــو إجــراء 

 . 41المفاوضات وتنفیذ معاھدة المیاه، التي من شأنھا تلبیة احتیاجات الشعب العراقي

وفـي ضـوء ھـذه األدلـة، مـن الـضروري أن تـتعاون الـحكومـة الـمركـزیـة فـي بـغداد مـع حـكومـة إقـلیم 
كردستان وتنضم في المعارضة ضد السد داریان في إیران. 

بناء السدود في اقلیم كردستان العراق 

طـبقا لـما صـرح بـھ عـضو الـبرلـمان فـي إقـلیم كـردسـتان الـنائـب عـلي، فـان وزیـر الـزراعـة والـموارد 
الـمائـیة عـبد السـتار مـاجـد، ذكـر فـي الـخامـس مـن آیـار 2015 خـالل جـلسة لـلبرلـمان، أن إقـلیم 
كـردسـتان یُـَشِغل حـالـیا 12 سـدا، والـتي بـإمـكانـھا أن تخـزن لـغایـة 10 مـلیون مـتر مـكعب مـن الـمیاه. 
فـي حـین ھـنالـك 91 خـزان تـمتلك الـقدرة عـلى خـزن 17 مـلیون مـتر مـكعب مـن الـمیاه. تـمكن اإلقـلیم 
مـن تـوفـیر الـمیاه عـن طـریـق ھـذه السـدود والخـزانـات لـ 1,222,170 مـن مجـموع سـتة مـالیـین 
. كـما كـشف رئـیس دائـرة السـدود الـعامـة فـي اإلقـلیم اكـرم احـمد،  42ھـكتارا مـن األراضـي الـزراعـیة

انـھ قـد تـم تـأجـیل الـمشاریـع الـخاصـة بـإنـشاء 18 سـدا وخـزانـا إضـافـیا فـي اإلقـلیم بسـبب األزمـة 
االقـتصادیـة. فـي حـین یـؤكـد األسـتاذ احـمد أن السـدود الـتي یـتم إنـشاءھـا فـي تـركـیا وإیـران عـلى 
األنـھار الـتي تجـري إلـى إقـلیم كـردسـتان الـعراق، تھـدد الـموارد الـمائـیة لـإلقـلیم، وسـیكون لـھا تـاثـیرا 

 . 43سلبي على كمیة المیاه المتوفرة فیھ، وخصوصا سد داریان على نھر سیروان

إذا كـانـت حـكومـة اإلقـلیم تـعارض بـناء السـدود فـي إیـران، فـان ذلـك یـطرح تـساؤال حـول سـبب 
استمرارھا في بناء السدود ضمن أراضیھا ؟ 

41 فرج, ف. أ. م., و شولز, م., "تقییم الزمنیة الھیدرولوجیة آثار وعیوب الجفاف لنظام األنھار المتدفقة عبر الحدود: حالة تجمعات 
المیاه لدیالى" في مجلة الھیدرولوجیا (517) 19 سبتمبر 2014, 73-64.

42 مقابلة مع عبد الرحمن علي، 20 مایو 2016.

43 مقابلة مع أكرم أحمد، 20 مایو 2016.
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طـبقا لـحكومـة اإلقـلیم، فـإنـھا تـبني السـدود ألغـراض السـیاحـة، الـري، الـطاقـة الكھـرومـائـیة، الـصید، 
والـزراعـة. إضـافـة إلـى ذلـك، فـقد صـرح بـعض الـساسـة األكـراد فـي أكـثر مـن مـناسـبة، بـأنـھم قـد 
یـلجأون إلـى حجـز الـمیاه ألغـراض سـیاسـیة فـي صـراعـاتـھم مـع بـغداد. لـكن بـالـرغـم مـن ذلـك، وعـلى 
مـدى إقـلیمي أوسـع، فـقد دعـت مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي والـمبادرات الـمدنـیة إلـى حـمایـة الـموارد 
الـمائـیة. فـعلى سـبیل الـمثال، وفـي تشـریـن األول 2014، احـتج عـدة مـئات مـن الـقرویـین مـن 
الـضواحـي الـغربـیة لـلمدیـنة الـكردیـة دربـندخـان، حـامـلین شـعار "لـن نـقایـض الـماء بـالـنفط". ھـناك 
اعـتقاد سـائـد بـین األكـراد فـي الـعراق، تـركـیا، إیـران وسـوریـا، أن كـل أجـزاء كـردسـتان مـتداخـلة مـع 
. یـجب  44بـعضھا، وأن اسـتخدام الـموارد الـمائـیة عـلى حـساب بـعضھم الـبعض ھـو أمـر غـیر مـقبول

أن تـتشارك كـل الـدول الـمتشاطـئة بـاألنـھار الـتي تجـري داخـل األراضـي الـعراقـیة، لـكن حـكومـة 
 . 45اإلقلیم تؤكد أن لھا السیطرة المطلقة على المیاه التي تجري ضمن منطقتھا، كما صرح احمد

یـعتقد احـمد أنـھ یـجب عـلى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان الـعراق أن ال تـعارض بـناء السـدود فـي الـبلدان 
الـمجاورة، بـل عـلیھا أن تـركـز عـلى إدارة مـواردھـا الـمائـیة. وعـلى الـرغـم مـن أن حـكومـة إقـلیم 
كـردسـتان الـعراق تـعارض بـناء سـد داریـان، یـقول احـمد انـھ یـرحـب بـبناء الـمزیـد مـن السـدود ضـمن 
اإلقـلیم، بـما فـي ذلـك سـدود عـلى انـھار تجـري داخـلیا إلـى جـنوب الـعراق. یـقول احـمد أن حـكومـة 
اإلقـلیم لـدیـھا خـطط مـكثفة لـبناء الـمزیـد مـن السـدود، والـتي تـم فـعال الـبدء بـالـعملیات اإلنـشائـیة فـي 

البعض منھا، لكنھا اآلن في طور اإلیقاف بسبب األزمة المالیة المستمرة في اإلقلیم. 
وحسـب مـا یـقول احـمد فـانـھ سـیتم اسـتئناف ھـذه الـعملیات اإلنـشائـیة بمجـرد انـتھاء ھـذه األزمـة. 
عـلى حـكومـة اإلقـلیم إدارة مـواردھـا الـمائـیة بـشكل أفـضل بـحیث ال تـبقى مـعتمدة عـلى الـموارد 
الـمائـیة الـخارجـیة. تـمر إیـران حـالـیا بـحالـة شـحھ مـیاه، وقـد قـامـوا بـتطویـر خـططھم لـمواجـھة 
أزمـتھم الـمائـیة، فـي حـین قـامـت تـركـیا بـإنـشاء السـدود ومـصانـع الـطاقـة الكھـرومـائـیة كجـزء مـن 
مشـروع الـغاب. تـتساقـط األمـطار بـمعدل 11 بـلیون مـترا مـربـعا فـي إقـلیم كـردسـتان الـعراق، وتـعتبر 
ھـذه كـمیة كـافـیة لـالسـتخدام المحـلي. لـدى اإلقـلیم أنـھاره الـخاصـة والـتي عـلیھ أن یـعتمد عـلیھا 
كــمصدر لــلمیاه فــي المســتقبل. إن مــثل ھــذا االســتثمار یســتغرق وقــتا وبــحاجــة إلــى مــیزانــیة 

 . 46ضخمة

یـضیف احـمد: ال تـوافـق بـغداد عـلى بـناء الـمزیـد مـن السـدود فـي إقـلیم كـردسـتان الـعراق، لـكن 
حـكومـة اإلقـلیم كـانـت مـجبرة عـلى بـناء الـمزیـد مـن السـدود، ألنـھا تـریـد أن تـكون ذات سـیطرة كـامـلة 
عـلى مـواردھـا الـمائـیة. لـقد تـجاھـلت بـغداد اإلقـلیم كـثیرا فـي الـماضـي لـمدة عـقود، ویـجب أن یـتم 
تـعویـضھ. ھـذا مـا یـكرره مـسؤولـو ومـواطـنو اإلقـلیم. ال نسـتطیع أن نـبقى تـحت رحـمة بـغداد. لـقد 
قـامـت الـحكومـات الـعراقـیة الـسابـقة بـتطویـر الـعدیـد مـن مـشاریـع الـتنمیة فـي جـمع أنـحاء الـعراق، مـا 

 . 47عدا منطقة اإلقلیم

یـقول احـمد أن اإلقـلیم یـقوم بـإنـشاء السـدود مـن اجـل تـوفـیر مـیاه الشـرب لـمواطـنیھ، ومـیاه الـري 
ألغـراض الـزراعـة، وإن مـثل ھـذه السـدود لـن یـكون لـھا تـأثـیرات سـلبیة عـلى بـاقـي أجـزاء الـعراق. 
ومـع ذلـك، فـان الـمزیـد مـن السـدود ضـمن اإلقـلیم سـیمنح حـكومـة اإلقـلیم السـیطرة عـلى الـمیاه الـتي 
تجـري إلـى بـقیة أجـزاء الـعراق، وإن الـمسؤولـین األكـراد یـؤیـدون بـناء الـمزیـد مـن السـدود فـي 

44 عارف, س., الموارد الطبیعیة لألكراد تستخدم ضد األكراد, في جاوي زیلك, 25 یلویو 2014.

45 مقابلة مع أكرم أحمد، 20 مایو 2016.

46 مقابلة مع أكرم أحمد، 20 مایو 2016.

47 مقابلة مع أكرم أحمد، 20 مایو 2016.
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اإلقـلیم. یـعتقد مـدیـر جـمعیة حـفظ الـمیاه، راشـد جـاریـس محـمد، أن عـلى حـكومـة اإلقـلیم بـناء الـمزیـد 
مـن السـدود. وھـو یـدعـم فـكرة اسـتخدام السـدود كسـالح ضـد بـغداد، حـیث یـؤكـد محـمد: "نـحن نـمثل 

 . 48إقلیما صغیرا، لیس لھ القدرة على تحدي بغداد سیاسیا، لكن لدینا الماء"

إن مـثل ھـذه الـمالحـظات تـطرح تـساؤال حـول جـدیـة مـعارضـة حـكومـة اإلقـلیم لـبناء سـد داریـان فـي 
إیـران، فـي الـوقـت الـذي یسـتمر فـیھ بـناء السـدود، ودعـم ھـذا الـبناء داخـل اإلقـلیم، بـغض الـنظر – 
لـشكل صـارخ - عـن الـتأثـیرات السـلبیة لھـذه المنشـئات عـلى أسـفل الـمجاري الـمائـیة الـمنشأة 

علیھا، خصوصا في جنوب العراق. 

ھـناك أصـوات نـادرة تـعارض سـیاسـة حـكومـة اإلقـلیم فـي بـناء السـدود، مـع إنـھا لیسـت ألسـباب 
سـیاسـیة. یـعتقد الـبروفـیسور عـبد هللا ھـ. أ. بـلباس مـن جـامـعة صـالح الـدیـن، والـذي یحـمل شـھادة 
الـدكـتوراه عـلى بـحثھ الـموسـوم "تـقییم صـحة الـنظام الـبیئي فـي بـحیرة دوكـان" یـعتقد أن بـناء 
السـدود المسـتمر یـعتبر "كـارثـیا" وان ھـذه الـمنشآت مـن شـأنـھا أن تسـبب أزمـة إنـسانـیة. ال تـتوفـر 
إدارة الـصیانـة، خـصوصـا فـیما یـتعلق بـالسـدود فـي اإلقـلیم. یـتنبأ بـلباس انـھ فـي غـضون خـمس 
سـنوات فـإن مـیاه الشـرب سـتنفذ مـن اإلقـلیم، إضـافـة إلـى أن الـنفایـات مـن مـدن وقـرى اإلقـلیم تـلقى 
فــي مــجاري األنــھار، الــبحیرات، والســدود فــي اإلقــلیم، مــما یســبب مــختلف أنــواع األمــراض، 
ومـعدالت عـالـیة مـن نـفوق األسـماك بسـبب تـلوث الـمیاه. حـث بـلباس حـكومـة اإلقـلیم عـلى الـقیام 

بإجراءات صارمة لحمایة مصادر میاه الشرب. 

النزاعات حول توزیع المیاه بین أربیل وبغداد 
فـي عـدة مـناسـبات، أعـلن مـسؤولـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان أنـھا قـد تـلجأ إلـى اسـتخدام الـمیاه 
كسـالح سـیاسـي ضـد بـغداد. وقـد اقـترح سـیاسـیون مـن مـختلف ألـوان الـطیف السـیاسـي قـطع تـدفـق 
الـمیاه إلـى أجـزاء أخـرى مـن الـعراق فـي أوقـات الـنزاع. إن انـخفاض مـوارد الـمیاه فـي كـردسـتان 
بسـبب السـدود فـي إیـران، وإلـى حـد أقـل بسـبب السـدود فـي تـركـیا، یھـدد بـأن الـنزاعـات مـع بـغداد 
بـشأن الـمیاه قـد تـصبح حـقیقة بـشكل مـتزایـد. و فـي عـام 2014، عـندمـا خـفض رئـیس الـوزراء 
الـسابـق نـوري الـمالـكي، حـصة إقـلیم كـردسـتان مـن مـیزانـیة الـحكومـة الـمركـزیـة، اقـترح الـعدیـد مـن 
الـساسـة األكـراد الحـد مـن تـدفـق الـمیاه الـقادمـة مـن نھـر سـیروان والـزاب األسـفل فـي كـردسـتان إلـى 

 . 49بقیة أجزاء العراق

 فـي حـال أن الـمناطـق الـكردیـة تـصبح مسـتقلة، فـإن جـمیع االتـفاقـات الـدولـیة الـسابـقة تـكون 
فـعالـیتھا بـاطـلة ألن كـردسـتان یـمكن أن تـرفـض االلـتزام بـالـمعاھـدات الـحالـیة والـتي لـم تـكن طـرفـا 
فـیھا. وھـذا یـعني إعـادة الـتفاوض بـشان الـمعاھـدات ، الـباحـث الـمقیم فـي معھـد أمـیركـان انـتربـرایـز 

48 مقابلة مع راشد جرجس محمد، 15 مایو 2016.

49 استیاء حكومة كردستان من بغداد بسبب تجمید المیزانیة, h&p://rudaw.net/english/kurdistan/030320141, 3 مارس 
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50مـایـكل روبـن الحـظ "انـھ مـن السھـل أن تشـیر إلـى كـیان كـردي مسـتقل یـمكنھ إعـادة الـتفاوض 

بـشأن اتـفاقـات تـقاسـم الـمیاه، ولـكن قـد یـكون عـنصر الـتفاؤل مـبكراً بـ افـتراضـنا أن حـل ھـذه 
. إن الـوضـع الـحالـي لـلعالقـات بـین اربـیل  51الـنزاعـات سـوف یـكون سـلمیاً تـمامـاً" كـما قـال روبـن

وبـغداد یـمثل إشـكالـیة. ھـناك خـالفـات لـم تحـل بـین حـكومـة إقـلیم كـردسـتان وبـغداد، مـتمثلة 
بـالـبیشمركـة وسـیادتـھ عـلى مـوارد الـنفط والـغاز وأسـھم الـمیزانـیة. دعـا الـبعض إلجـراء اسـتفتاء 
فـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان بھـدف إنـشاء دولـة ذات سـیادة، األمـر الـذي مـن شـأنـھ الـتأثـیر بـإضـفاء 
. فـي إطـار ھـذا السـیناریـو السـیاسـي، ھـناك أشـخاص فـي  52طـابـع رسـمي لـألنـشقاق عـن بـغداد

حـكومـة إقـلیم كـردسـتان مـن الـذیـن یـدافـعون عـن بـناء الـمزیـد مـن السـدود مـن أجـل بسـط السـیطرة 
على تدفق المیاه. 

مـاجـد یـتفق بـأن بـناء الـمزیـد مـن السـدود قـد یـؤدي إلـى الـصراع. لـكنھ یـدعـو حـكومـة إقـلیم 
كـردسـتان أن تـأخـذ مـوافـقة الـحكومـة الـمركـزیـة فـي بـغداد إلنـشاء أي سـد. ویـذكـر بـأن الـحكومـة 
الـعراقـیة قـد شـكلت لـجنة عـلیا إلدارة مـلف الـمیاه فـي الـعراق، بـما فـي ذلـك بـناء السـدود. وقـد فسـر 
مـاجـد قـائـال "لـقد كـان لـدیـنا مـخاوفـنا بـشأن ھـذه الـلجنة إذ انـھ مـن ثـمانـیة أعـضاء فـي ھـذه الـلجنة 
یوـجدـ عضـو واحدـ فقـط منـ حكـومةـ إقلـیم كرـدستـان. حكـومةـ إقلـیم كرـدستـان صرـحتـ أنھـا ال 

توافق على تشكیل اللجنة". 

. الـمیاه ھـي مـورد أسـاسـي فـي الـعراق،  53بـناء السـدود وحـصص الـمیاه كـذلـك تـمثل مـسألـة سـیادة

وحـكومـة إقـلیم كـردسـتان قـد تـواجـھ أزمـة مـع بـغداد بـشأن الـمیاه فـي المسـتقبل. لـكن الـعدیـد مـن 
الـوزراء یـدعـي دائـما تـجنب أي نـزاعـات. وقـد زار وزیـر الـزراعـة الـعراقـي إقـلیم كـردسـتان فـي 
عـدة مـناسـبات بھـدف إقـناع حـكومـة إقـلیم كـردسـتان لـزیـادة تـدفـق الـمیاه إلـى الـمحافـظات الـعراقـیة 
الـجنوبـیة. ومـع ذلـك، تشـیر الـتقدیـرات إلـى أن مـا یـقرب مـن 12 مـلیون شـخص فـي الـعراق قـد 
یـواجـھ شـحھ الـمیاه فـي المسـتقبل. وفـي الـوقـت نـفسھ، یـّدعـي مـاجـد بـأنـھ ال تـوجـد ھـناك شـحھ 
بـالـمیاه فـي الـعراق. "إذا تـمكنا مـن إنـجاز مـشاریـع الـمیاه لـدیـنا، سـوف نسـتطیع تـوفـیر الـمزیـد مـن 
 ، 54الـمیاه الـمقدمـة أكـثر مـما ھـو مـطلوب. نـحن یـمكن أن نـضاعـف الـماء فـي الـبالد "، كـما یـؤكـد

لیس من الواضح بعد ما إذا كانت مثل ھذه المطالبة واقعیة. 

حـتى اآلن، لـم تـكن ھـناك أي قـضایـا بـین إقـلیم كـردسـتان وبـغداد بـشأن سـھم مـن الـمیاه الـتي تـتدفـق 
مـن كـردسـتان إلـى الـمحافـظات الـعراقـیة الـوسـطى والـجنوبـیة. مـاجـد یـصرح بـأن السـدود فـي إقـلیم 
كـردسـتان ھـي ألغـراض الـري والـطاقـة الكھـرومـائـیة،ویـضیف أن: السـدود الـتي شـیدت مـؤخـرا 
ھـي فـي مـعظمھا ألغـراض الـري فـقط، ویـرجـع ذلـك إلـى حـقیقة أن السـدود الـصغیرة ال یـمكن أن 

h&p://rudaw.net/english/kurdistan/ ،50 روبین, م., صعود كردستان ؟ اعتبارات لألكراد، وجیرانھم والمنطقة

Washington,030320141, یونیو 2016.

51 المرجع نفسھ.

52 بارازاني, م., "كردستان تستحق طالق ودي عن بغداد" في صحیفة واشنطن بوست, 5 مایو 2016.

53 مقابلة مع عبد الستار مجید، مایو 2016.

54 المرجع نفسھ.

	�19

http://rudaw.net/english/kurdistan/030320141,Washington
http://rudaw.net/english/kurdistan/030320141,Washington


تـنتج كـمیات كـبیرة مـن الكھـربـاء. ونـحن نـعمل حـالـیا عـلى بـناء الخـزانـات، ونـتطلع إلـى مـواصـلة 
 . 55البناء بمجرد التغلب على األزمة المالیة الحالیة

یـقول مـسؤولـون حـكومـة إقـلیم كـردسـتان أنـھ عـندمـا تـبني حـكومـة إقـلیم كـردسـتان السـدود 
والخـزانـات، فھـي غـالـباً تـكون بـموافـقة مـن الـحكومـة فـي بـغداد. ومـع ذلـك، فـقد أكـد مـسؤولـو 
اإلقـلیم بـأنـھم عـلى اسـتعداد لـلجوء إلـى وقـف تـدفـق الـمیاه إلـى بـقیة الـعراق فـي حـال حـدوث صـراع 
سـیاسـي أو مـالـي مـع بـغداد. الـنزاعـات بـین اربـیل وبـغداد والـتي لـم تحـل بـعد، بـما فـي ذلـك األزمـات 
الـمالـیة واالقـتصادیـة الـحادة فـي كـردسـتان، جـنبا إلـى جـنب مـع انـخفاض تـدفـقات الـمیاه مـن إیـران 
وتـركـیا، قـد تـجبر بـالـفعل قـیادة حـكومـة إقـلیم كـردسـتان بـدورھـا لـقطع تـدفـقات الـمیاه إلـى مـحافـظات 
. وبـالـتالـي فـعلى الـمدى الــطويــل قــد يؤدي تــأثــير ســد  56أخـرى مـن الـعراق، یشـیر مـاجـد

داريـان إلـى صـراع مـكثف فـي الـعراق - بـني حـكومـة إقـليم كـردسـتان والـحكومـة 
املركزية - على املوارد املائية. 

االستنتاج 

نـظرا لـالرتـفاع حـاد فـي إیـرادات االسـتثمارات األجـنبیة والـنفط، انـخفض الـدخـل مـن قـطاعـي 
الـزراعـة والسـیاحـة فـي إقـلیم كـردسـتان والـعراق عـلى حـد سـواء. إثـر ظـھور داعـش والـسقوط 
الـعالـمي فـي أسـعار الـنفط، فـإن الـمنطقة تـتصارع مـع كـل أزمـة سـیاسـیة ومـالـیة. فـي ھـذه األثـناء، 
فـإن مـعدل الـنمو الـسكانـي فـي ازدیـاد مسـتمر. ولـلحفاظ عـلى األمـن الـغذائـي، فـإن كـردسـتان 
والـعراق یـجب أن یـعتمدان إلـى حـد كـبیر عـلى الـزراعـة والـموارد الـمائـیة الـخاصـة. مـن أجـل 
تنشـیط الـقطاع الـزراعـي وتـنویـع االقـتصاد، فـأن ھـذا یسـتلزم كـمیات مـن الـمیاه أكـبر مـن تـلك 

المستخدمة حالیا. 

مـثل ھـذا السـیناریـو یـعطي احـتماالت نـشوب صـراعـات بـین حـكومـة إقـلیم كـردسـتان والـعراق 
وتـركـیا وإیـران. إذا واصـلت إیـران بـناء السـدود دون الـنظر فـي احـتیاجـات سـكان الـمصب فـي 
كـردسـتان والـعراق, فـھناك تـأثـر كـبیر عـلى الـجانـب الـعراقـي مـن الحـدود. عـندمـا تنتھـي إیـران مـن 
بـناء سـد داریـان وتـبدأ بـتحویـل الـمیاه مـن نھـر سـیروان، فـإن كـردسـتان سـتواجـھ أزمـة مـیاه 
خـطیرة فـي مـحافـظة حـلبجة. ونـتیجة لـذلـك، فھـذا سـیجبر حـكومـة إقـلیم كـردسـتان إلـى إعـادة الـنظر 

في كمیة تدفق المیاه التي تطلق إلى أجزاء أخرى من العراق. 

بـاإلضـافـة إلـى خـالفـات مسـتمرة عـلى عـائـدات الـنفط، وأسـھم فـي الـمیزانـیة، ونـزاعـات األراضـي 
وقـضایـا السـیادة بـین الـحكومـة الـعراقـیة وحـكومـة إقـلیم كـردسـتان فـإن الـماء لـدیـھ الـقدرة عـلى أن 
یـصبح نـقطة اشـتعال ومـصدراً لـلصراع بـین حـكومـة إقـلیم كـردسـتان وبـغداد فـي المسـتقبل الـقریـب 
جـدا، كـما أشـار الـعدیـد مـن مـسؤولـي حـكومـة إقـلیم كـردسـتان. فـي الـمقابـل، یـمكن لـبغداد إن تـخفض 

55 مقابلة مع عبد الستار مجید، مایو 2016.

56 مقابلة مع عبد الستار مجید، مایو 2016.

	�20



الـمزیـد مـن أسـھم الـموازنـة الـعراقـیة لـحكومـة إقـلیم كـردسـتان. لـمنع حـدوث أزمـة أكـبر. یـجب عـلى 
حـكومـة إقـلیم كـردسـتان والـحكومـة الـعراقـیة الـعمل مـعا لـوضـع خـطة لـالسـتجابـة لـألزمـة اإلنـسانـیة 
الـتي قـد تحـدث حـال اكـتمال السـد داریـان, بـالـنظر إلـى أن إیـران تـسعى إلـى تـحویـل مـیاه نھـر 
سـیروان دون الـرجـوع إلـى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان أو الـمخاوف الـعراقـیة. وعـالوة عـلى ذلـك، 
یـنبغي عـلى حـكومـة إقـلیم كـردسـتان والـحكومـة الـعراقـیة أن تـعتبران الـموارد الـمائـیة فـرصـة 

للتعاون وزیادة نمو كل من قطاعي الزراعة والسیاحة. 

الـماء ھـو الـمورد الـذي ال یـنتمي إلـى أي أمـة أو طـائـفة مـعینة. بـدال مـن أن ُیسـتخدم كـأداة فـي 
الـصراع الـقومـي, فـإن الـماء یـمكن – بـل یـجب - أن یسـتخدم كـوسـیلة مـن وسـائـل الـتعاون وأداة 

للتعایش.
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