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 المعالجاتصعوبة المشكالت وعمق .. االزرق ذهب العراق

 

 لطٌف عبد سالم العكٌلً 

  المستخلص

 ثالث حول العراقٌة المابٌة الموارد بؤزمة الخاصة الدراسات تتمحور           

 السنوي المابً االٌراد بتناقص المتمثل الطبٌعً العامل ،اولهما ربٌسة مشكالت

 كٌمٌاوٌة بمواد المابٌة الموارد تلوث ،وثانٌهما األمطار وقلة المناخٌة التغٌرات بفعل

 ادارة وضعتها التً الرسمٌة المحددات تجاوزت بنسب وبكترٌولوجٌة وفٌزٌابٌة

 بٌبةو صحة االنسان على خطرا شكل ،ما المعتمدة المعاٌٌر وفق على العراقٌة المٌاه

 واالهم الثالث البعد والجٌوسٌاسٌة السٌاسٌة المشاكل شكلت حٌن فً. البالد فً الحٌاة

وتفضً  العراقٌة المابٌة المصادر تهدد ان ٌمكن ؛بسبب فعالٌتها التً المشكالت من

 حول صراع لخلق التوجهات هذا وظفت ما إذا الحرب وربما والصراع التوتر الى

 ومعقدة متشابكةالتً تقدم ذكرها تعد  المشاكل ان. االوسط الشرق عموم فً المٌاه

 وقانونٌة وإدارٌة فنٌة هٌاكلشروع بإقامة ال المابٌة الموارد إدارة ،ما ٌفرض على

 وإعالمٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وتشرٌعٌة قانونٌة إمكانٌات ذات إدارٌة ومإسسات

 إدارة كفاءةالتً تعكس  العراقٌة المٌاه ازمة حلول افضل ،بوصفها متكاملة وتعلٌمٌة

 الخطط تنفٌذ فً وماهرة مإهلة بشرٌة موارد إعداد بمقدورها التً المابٌة الموارد

 ٌاتلواأل التوصٌاتسجلنا ذلك ب ،مثلما برامجها والٌات المٌاه إلدارة االستراتٌجٌة

 . تها معالجحالٌة بقصد لفً اخر مباحث الدراسة ا مقترحةال

 مقدمة

البلدٌة  الخدماتو الى جانب اهمٌته فً النشاطات االقتصادٌة واالجتماعٌة       

،ٌعد الماء العنصر االبرز فً الطبٌعة ،بوصفه موردا نادرا وحٌوٌا  واالجتماعٌة

 الوثٌقة عالقته،فضال عن ٌكاد ٌساوي معنى الحٌاة  للحٌاة على سطح االرض

وادي االنسانٌة مثل حضارات حضارات الاقدم ،حٌث اقترنت  التمدن بمستوى

 داعتقضمن هذا السٌاق تجدر االشارة باو. الرافدٌن والنٌل والٌمن وغٌرها بالماء

 .( عدن جنات)  القدٌم العهد علٌه ٌُطلق الذي الموقع هًاالهوار  منطقة أن البعض

 المكان هً االهوار أن إلى واألثرٌة التارٌخٌة والبحوث الدراسات ةراشا إلى إضافة

 السومرٌة والنقوش اآلثار ذلك توضحمثلما  السومرٌة الحضارة فٌه ظهرت الذي

وغٌره  العراق فً الطبٌعٌة الموارد أهم شكلت المٌاه وال اخطا القول ان. المكتشفة

 تعتمد التً جافةال شبه وا جافةال مناخاتلل منها خضعما ي ،وبخاصة بلدان العالممن 
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 للعراق بالنسبة الحال هو كما الدولٌة الحدود خارج من تنبع للمٌاهقلٌلة  مصادر على

 مايالسو، االقتصادٌة نشاطاتهممختلف و السكان بتوزٌع تحكم؛بالنظر لفاعلٌتها فً ال

نسبة مهمة من الناتج المحلً شكل فً كثٌر من البلدان الذي ي الزراعةقطاع 

 رإى،ما ٌفرض على القٌادات االدارٌة التعامل مع قطاع المٌاه ب االجمالً

الذي  الغذابً األمن التً ٌستند علٌها مرتكزاتال أهم ،بوصفه واضحة استراتٌجٌة

  . الوطنً األمنٌسهم باستدامة 

 من فً عالم الٌوم ٌعود لمجموعة علٌها الطلب وتزاٌد المٌاه مشكالت تفاقم إن  

 التنمٌة متطلبات تزاٌد، السكانً النموالتً ٌمكن اجمالها بالعوامل الموضوعٌة 

 مشكلة تفاقمعلى خلفٌة  العالمً المناخ فً التغٌرات،سلبٌة اثار  االقتصادٌة

 المٌاه بثروةكثٌرا التً اضرت  تلوثال مشكالت ،فضال عن الحراري االحتباس

وٌنضاف الى . البشري لالستعمال صالحة غٌر مصادرها بعض جعلوتسببت ب

على مٌاه  المصدر لدوسٌطرة ب ٌتجسد آخر تهدٌد بالمٌاه وقحطها الطبٌعة جدب

بغٌة المٌاه  حجوم من ٌمكن ما بؤكبر ستبثارلال محاولةفً  االنهار التً تنبع منها

على دول  لضغطابوساطة  استراتٌجٌة أهداف تحقٌقعدة ؛ل ها فً مجاالتاستثمار

 هاوحصول بالمٌاه األمن ةقاٌضمنواٌاها المتمثلة بالتركٌة ولعل السٌاسة .المصب 

  .خٌر مصداق لما اشرنا الٌه فٌما تقدم  المٌاه مقابل الرخٌصة الطاقة على

 سالح إلى المٌاهلتوظٌف ثروة  الحكومة التركٌة وجهت إنوال ٌخامرنا شك فً   

 مشكلة معالجات متطلباتو يالسكان نموتنامً معدالت ال فً ظل واقتصادي سٌاسً

 االقتصادٌة التنمٌةمستلزمات عملٌة  إلى ،اضافة بالدنا فً الغذابً األمن

 حروبال قٌام احتماالت رفعسٌسهم بال شك فً  مابٌة احتٌاجات من واالجتماعٌة

الوثٌق  هاارتباطو مشكلة نقص المٌاه العذبة تفاقم بفعلفً المنطقة  صراعاتالو

 أن إلىاجد من المهم االشارة اق يسالا ضمن هذو. العراقً الوطنً األمنبمهمة 

 الدراسات اغلب استنتاجاتتمحور ب حفلت المنصرم القرن من المتؤخرة العقود

 الى األوسط الشرق منطقة تحول احتماالت حول العربٌة المٌاه بشإون المتعلقة

 ت الٌهتوصلما  ومن جملة ذلك، المٌاه أزمة حول كبرى لصراعات واسع مسرح

 حروب اندالع خطر زٌادة إلى األمرٌكٌة الخارجٌة وزارة من بإٌعاز تّمت دراسة

 مع بالتناقص حجومها بدأت التً العذبة المٌاه على االستحواذ اجل من مستقبلٌة

 ابرز من ،بوصفهما المناخ وتغٌر السكان عدد كثافة عاملً على الدراسة هذه تركٌز

 أن لىع الباحثٌن بعض كٌدأت عن فضال، قادمة حروب من ٌحتمل ما حدوث اسباب

 الحروب من أعنف تكون قد االوسط الشرق بمنطقة ستعصف التً المٌاه حروب

 ٌمكن ما أكبر الحصول على لضمان مجتمعة الخلٌج وحروب االسرابٌلٌة العربٌة

 العربً الخلٌج إلى تركٌا مناذ ان االراضً الممتدة . العذبة المٌاه حصص من
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 بحسب رإى المتخصصٌن المٌاه تعتبر المضطرب األوسط الشرق بقلب مروًرا

 الموارد ندرةحٌث ان  ، شعوبها وحٌاة المنطقة سٌاسات تشكٌل فً حٌوٌاً  عامالً 

 من( %  80)  ما نسبته تشكل التً الجافة وشبه الجافة األراضً فً المابٌة

 تحالفات فً الدخول المنطقة هذه دول قادة على تفرض األوسط الشرق أراضً

  . واضح معنى بال تبدو قد ومغامرات غرٌبة،

 تفضً،سٌاسٌة الجٌو الدراسات من اعلن لما االستراتٌجٌة القراءات وفق وعلى 

هذه  تعانٌه ما إلى ،إضافة العربٌة البلدان بعض تضرر الىالمٌاه العذبة  تمشكال

 العقود فً كذلك األمور ستستمر ،وربما سنوات منذ وحروب أزمات من البلدان

 المٌاه مشكلة من تعانً العربٌة الدول جمٌع أن اذ. تقدٌر أقل على المقبلة االربعة

 غٌر أراضً من تؤتً العربٌة  المٌاه موارد من( % 67) ؛بالنظر لكون ما نسبته 

 المابٌة الموارد على سٌطرةال خاصٌة إلى العربٌة الدولافتقار  ما ٌعكس عربٌة،

 تورٌد تهدٌداتتحت  العربٌة للدول التنمٌة خططوقوع  إلى وهو االمر الذي افضى.

 زٌادة معبالتوافق  للمٌاه تهاحاجتنامً  إلى اضافة، هاأراضً خارج من المٌاه

 الى االشارة المهم من نجد الٌه ذهبنا لما ومصداقا. فٌها يالسكاننمو لا معدالت

 والتنموٌة  االقتصادٌة العربٌة القمة مإتمر إلى المقدمة البحوث ضمنته الذي التحذٌر

 بدولة م 2009 الثانً كانون شهر من عشر التاسع الٌوم فً عقدت التً االجتماعٌة

 بالتغٌرات تؤثراً  العالم دول أكثر من ستكون العربٌة الدول غالبٌة أن)  من الكوٌت

 إلى افتقارها فً ٌتسبب ،ما القاحلة المناطق فً معظمها لوقوع ؛بالنظر الُمناخٌة

ي ف االسهام  شانها من التً المدربة والكوادر الحدٌثة، والتكنولوجٌا العذبة، المٌاه

وعلى وفق . ( عواقبها من التخفٌف فً المعاونة األدنى بالحد أو المعضلة تلك حل

 المشاكل أكبر من والعسكرٌة األمنٌة النظر وجهة من المٌاه مشكلةوالن  هذا الواقع

اوصت قمة الكوٌت ، البعٌد و القرٌب المدى على وحساسٌة خطورة وأكثرها

 المابً لألمن استراتٌجٌة بوضع للمٌاه العربً الوزاري المجلس بتكلٌف االقتصادٌة

 والموافقة المستدامة للتنمٌة المستقبلٌة والمتطلبات التحدٌات لمواجهة العربٌة للمنطقة

 المنطقة فً مستدامة تنمٌة لتحقٌق المابٌة للموارد المتكاملة االدارة مشروع على

 تنفٌذ تموٌل فً للمساهمة العربٌة تموٌل ومإسسات صنادٌق دعوة وكذلك العربٌة

 القدٌمة وحضاراته تارٌخه ارتبط الذي العراق أن القول اخطا وال. المشروع

 القرن من الثامن العقد اعوام اطاللة منذ المٌاه إٌرادات نقص مشكلة واجه برافدٌه

 تعاون لعدم ؛بالنظر والفرات دجله نهري منسوبً انخفاض خلفٌة على الماضً

 سلبا التؤثٌر الى افضى ،ما المٌاه من العادلة حصته تؤمٌن فً معه المتشاطبه البلدان

 جملة من ،ولعل التالٌة العقود فً البالد قطاعات مختلف انتاجٌة على متباٌنة وبنسب

 انتاجٌة انخفاض نتٌجة المدن الى الرٌف من الفالحٌن هجرة الواقع هذا معطٌات
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 التً التصحر ظاهرة وتنامً الحٌوانٌة الثروة اعداد وتناقص الزراعً القطاع

 صحراوٌة اراض الى وحولتها الزراعٌة االراضً من واسعة مساحات اكتسحت

 انخفاض تزامن بفعل الثالثة االلفٌة اعوام فً ،وبخاصة للزراعة صالحة غٌر

 تسببت التً المناخٌة التغٌرات مع العراقٌة االنهار فً المٌاه اطالقات معدالت

 على االخٌرة السنوات فً خٌم الذي الجفاف عوامل وتنامً االمطار بانحسار

 من كثٌر افق فً تظهر المستقبلٌة اثاره معالم وبدأت البالد مناطق اغلب فضاءات

 التربة وتعرٌة النباتً الغطاء قلة مقدمتها فً التً الظواهر من مجموعة عبر مدننا

 وزٌادة البٌبً التلوث مسببات تنامً الى ،اضافة الرملٌة الكثبان نشاط وازدٌاد

 الكهربابٌة الطاقة تولٌد محطات بعض توقف احتمال من االدارٌة القٌادات مخاوف

 المشكالت بزٌادة ٌنذر الذي االمر وهو. المابٌة المساقط على عملها فً تعتمد التً

 التحتٌة البنٌة فً المإثرة القطاعات من وغٌره الصناعً النشاط لها ٌتعرض التً

 . الوطنً لالقتصاد

 مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث حول تفاقم مشكالت المٌاه فً العراق نتٌجة                

ثالثة عوامل ربٌسة ،اولهما التهدٌدات الخارجٌة بؤبعادها السٌاسٌة والجٌوسٌاسٌة 

دول  حاجة اٌرادات المٌاه العراقٌة ونوعٌتها المتؤتٌة من التً ستإثر سلبا على حجوم

وهو .مشارٌعها االقتصادٌة والتنموٌة  المنبع إلى مزٌد من المٌاه لتغطٌة احتٌاجات

االمر الذي افضى الى خرق بعضها القانون الدولً الخاص بتقسٌم مٌاه األنهار 

امل الطبٌعً المتمثل وثانٌهما الع.الدولٌة مثلما هو حاصل بالتجربة  التركٌة 

السلبٌة للمناخ العالمً المتؤتٌة من تنامً مشكلة االحتباس الحراري فً  بالتغٌرات

تناقص مناسٌبها وربما و وهو االمر الذي سٌفضً إلى تذبذب سقوط األمطار.العالم 

انحسارها ،اضافة الى تزاٌد موجات الجفاف التً تضرب مناطق حوض دجلة 

فً حٌن تتجسد اخر ابعاد .ق المدارٌة والمعتدلة الدافبة والفرات ،وعموم المناط

رمً مخلفات المدن والمصانع فً مجاري  مشكلة المٌاه العراقٌة بتلوثها جراء

األنهار، فضال عن االثار الناجمة من عملٌة تصرٌف مٌاه البزل الملوثة بالمواد 

رازات المشارٌع الكٌمٌابٌة والمبٌدات والسموم القادمة من دول الجوار أو من اف

. المحلٌة 

 البحث هدف

 عبر العراقٌة المٌاه الزمة واقعٌة معالجات الى التوصل الباحث سعىي               

 والعوامل المستقبلٌة وتداعٌاتها ودوافعها أسبابها تحلٌل بوساطة اغوارها سبر
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 تواجهها التً للمشكالت مقترحة وآلٌات حلول إلى االهتداء ؛لضمان فٌها المإثرة

. واألمنٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة المشكالت تفاقم خضم فً العراقٌة  المابٌة الموارد

  البحث اهمٌة 

 تستمد الحالٌة الورقة ،فان االنسان حٌاة فً للمٌاه الخاصة االهمٌة جانب إلى 

:  تالٌا مبٌن ما ابرزها من ،لعل عدة مقتضٌات من اهمٌتها

 خطورةعن  فضال، اثارها تداخلو البحث لها ٌتصدى التً مشكلةحٌوٌة ال(  1)

. االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة على البالد حاضرا ومستقبال  هاتداعٌات

التً  ستراتٌجٌةاالو منٌةاخطر التحدٌات األ ىاحد البحث هذا مشكلةتشكل (  2)

.  الوطنً واالمن الغذابً االمن بمتطلبات ؛الرتباطها تواجه القٌادات االدارٌة

 تحتل تزال ما التًعلى استراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة  البحث مشكلة اثار ةيفاعل (3)

 . البالد فًتوجهات االجندات الحكومٌة  سلم فً االولى المرتبة

:  وهٌكلٌته البحث منهج 

 لمقترحات التوصل إلى إضافة ، وآثارها البحث مشكلة أسباب على الوقوف بغٌة  

 فً مستقبال كارثٌة تداعٌاتها تكون ،قد سلبٌة اثار من الٌه افضت ما مواجهة أو حلها

 المعتمد التحلٌلً المنهج اعتماد ،تم منظم علمً وتخطٌط بجدٌة مواجهتها عدم حال

 تم إذ. المشكلة حٌثٌات وبحث دراسة فً والجٌوبولتٌكٌة الجغرافٌة الدراسات فً

 التخصصٌة والتقارٌر المشكلة جوانب كل عن الدقٌقة والمعطٌات البٌانات تحلٌل

 تناولنا مباحث واربع مقدمة على الحالٌة الدراسة توزعت. الموضوع عن المكتوبة

 على كثب عن التعرف ،بغٌة فٌه المإثرة والعوامل المابً العراق مٌزان اولهما فً

 أما. التالٌة المباحث اغوار لسبر ،تمهٌدا العراق فً المتاحة المابٌة الموارد طبٌعة

 فً. العراقٌة المٌاه تواجهها التً المشكالت وتحلٌل الستعراض كرس فقد ثانٌهما

 العراقٌة المابٌة الموارد مشكالت حل إمكانٌات لبحث الثالث المبحث خصصنا حٌن

 إدارٌة بخطط المشكلة ؛لمواجهة المٌاه حوكمة مفهوم نحو معالجاتها جنوح عبر

 التً االستنتاجات شمل فقد الدراسة مباحث اخر أما.  آثارها من الحد بوسعها وفنٌة

 إلى ،إضافة البحث لمشكلة حلوال ٌعدها التً والتوصٌات الباحث الٌها توصل

 إلى المتغٌرات هذه إن. ومصادره البحث بمراجع وقابمة والهوامش المستخلص

.  الهام الموضوع هذا فً البحث إلى الباحث دفعت أخرى عوامل جانب
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 المبحث األول

 فٌه المؤثرة والعوامل المائً العراق مٌزان

فً  ؛لفاعلٌتها كبٌر بشكل جافةال وشبه جافةال المناطق فً المٌاه إلى ألحاجه تزداد   

فعل عوامل عدة من ب أهمٌتها تنامىوت. نشاطاتهم د طبٌعةيحدت و السكان توطٌن

االقتصادٌة  التنمٌة متطلبات وتنامً يالسكان نموارتفاع معدالت ال جملتها

 مٌاه ضمان ٌستلزم الذي الغذابً األمن توفٌرمتطلبات  إلى ،اضافة واالجتماعٌة

وتشكل الزراعة المستهلك االكبر للمٌاه فً العراق . ةيزراعال ضاألغرا تلبً حاجة

% (  97 – 92)،حٌث تبلغ نسبة المٌاه المستخدمة فً قطاع الزراعة ما ٌقرب من 

اذ ان القسم االعظم من االراضً . (1)من مجموع استخدامات المٌاه فً البالد

بصورة و.الزراعٌة فً بالد الرافدٌن ٌقع فً المناطق الجافة جنوبً العراق ووسطه 

 : ٌؤتً ما إلى العراق فً المٌاه مصادر تقسٌم مكنعامة ي

 فً والمرتفعة الباردة المناطق ٌسود الذي والبرد الثلوج إلى جانب. التساقط.  01

 المناخ طبٌعة تسببت الذيالسنوي  التساقط اشكال معظم األمطار تشكل ، العراق

 بقلة البالد مساحة من% ( 80)  نحو ٌغطً الذي الصحراوي وشبه الصحراوي

 العراق من الرطبة وشبه الرطبة األقسام ان ٌسلفت االنتباه ومما. وتذبذبها األمطار

 المناطق فً المناخٌة التغٌرات بفعل االمطار تساقط تذبذب من تعانً أصبحت

 بحسبو. ضمنها والشرقٌة والشمالٌة الشمالٌة العراق اقسام تقع التً االنتقالٌة

 بنحو العراق على السنوي التساقط مجموع ٌقدر الزراعٌة للتنمٌة العربٌة المنظمة

 ال المثال سبٌل فعلى ، هسمات ابرز ٌشكلاضحى  التذبذب أن ،اال 3م ملٌار 100

(  21.8)  الى الرطبة السنة فً الكبٌر الزاب لنهر السنوي اإلٌراد وصل الحصر

 إلى الجافة السنة فً السنوي إٌراده انخفض حٌن ،فً  م 1969 عام فً 3م ملٌار

 اإلٌراد وصول الرصد محطات سجلت فٌما،  1970 سنة 3م ملٌار(  8.5)  نحو

 م 1974 سنة 3م ملٌار(  2.1)  نحو الى الرطبة السنة فً العظٌم لنهر السنوي

 . جافا عاما ٌعد الذي 1984 عام فً 3م ملٌون(  156)  نحو إلى وانخفاضه،

 مناطق بعض فً الساقطة األمطار مٌاه حجوم من االستفادة تكون عامة وبصورة

 إلى ٌإدي ،ما علٌها تسقط التً المساحة وسعة كمٌتها قلة بسبب جداً  محدودة  البالد

 بسبب المابٌة الضابعات تؤكل إذ. األرض داخل إلى والتسرب بالتبخر معظمها فقدان

حوض  منطقة فً التساقط مٌــــــــاه حجوم نصف بعٌدة أعماق إلى والتسرب التبخر

 دجلة نهر إٌراد من  3م ملٌار 21 بنحو تساهم والتً العراق داخل دجلة نهر فروع

 افضل المناطق هذه فً والخزانات السدود بناء طرٌق عن المٌاه حصاد وٌشكل.
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 54.5 ) البالغة المٌاه كمٌة من( % 10 )نحو نحصد ان ٌمكن إذ. لألمطار استثمار

 مشجعة كمٌة وهً، تر مكعبم ملٌار(  5.5 )ٌعادل ما ،أي تر مكعب م ملٌار (

 وزٌادة النسبة لرفع المجال هذا فً االستثمار زٌادة باتجاه ،وتدفع الحصاد على

  . الكمٌة

 درجة هً المصدر هذا من المٌاه كمٌة على المإثرة العوامل أهم انوٌمكن القول   

 السنوي مجموعه من% 80 نحو ٌتركز الذي التبخر زٌادة إلى تإدي التً الحرارة

 فً السنوي التبخر مجموع ٌقل بٌنما األول، تشرٌن إلى نٌسان من األشهر فً

  . لألمطار الفعلٌة القٌمة ارتفاع إلى ٌإدي ،ما آذار إلى الثانً تشرٌن من األشهر

تمحور حول ت العراقٌٌن حٌاة فً واثرها المٌاه ثروة اهمٌة إن. السطحٌة المٌاه . 02

 باألنهار المتمثلة السطحٌة المٌاهعتماد المٌزان المابً العراقً بصورة ربٌسة على ا

 ،وخزانات الطبٌعٌة والبحٌرات ، الموسمٌة ،واألودٌة وروافدها الجرٌان الدابمة

 واالجتماعٌة االقتصادٌة للحٌاة الفقري العمود تشكلالتً  السدود أمام المٌاه

 من السنوي المٌاه إٌراد معدلوتشٌر البٌانات الى ان . العراق فً والدٌموغرافٌة

 حولهما االقتصادٌة ونشاطاتها البالد سكان معظم ٌتركز اللذان والفرات دجلة نهري

 اإلٌراد حجوم ارتهان مالحظة مع، سنوٌاً  مكعب متر ملٌار( 65.200) من ٌقرب

 تصل الرطبة فالسنوات ، المابٌة للسنة المناخٌة الظروف بطبٌعة السنوي المابً

 السنوات تشهد حٌن ،فً مكعب متر ملٌار(  100)  من أكثر إلى المٌاه من إٌراداتها

 واستنادا . مكعب متر ملٌار(  50)  دون ما إلى ها السنوٌةإٌرادات فً تراجعا الجافة

 الى النظر ٌمكنالعراقٌة  المٌاه بإدارة الخاصةوالمعلومات  البٌانات من متاح ما الى

 إلى األناضول شرقً يجنوب مرتفعات فً المنبع من طوله ٌبلغ الذي دجلة نهر

 فً المٌاه مصادر أهم ،بوصفه كٌلومتر 1900 العرب شط وتكوٌنهما بالفرات التقابه

ملٌار متر (  44.600) ٌصل الى  ىذال السنوي إٌراده لضخامة ؛بالنظر العراق

 بما تهاتقدر مشاركالتً   رفدهلالمحلٌة  المساهمة وبحسب المتخصصٌن تعد.مكعب 

 ، البشرٌة الناحٌة من مضمونة كمٌةالسنوي  إٌراده مجموع من% ( 32)  نسبته

من  السنوي إٌراده مجمل من% (  68)  العراق خارج من رفده نسبة تبلغ فٌما

% (  58) المٌاه العذبة ،حٌث تشكل روافد النهر من االراضً التركٌة ما مجموعه 

راده السنوي العام ،فضال عن المٌاه التً ترفده من االراضً السورٌة التً إيمن 

 لذيا الفرات نهرأما % ( . 12) السنوي الى  ٌراداإل تصل نسبة مشاركتها فً

وٌشكل ردٌفا لنهر دجلة ،فقد  (مٌالً  1800) كم 2700 ما ٌقرب من إلى هطول ٌصل

 وٌتراوح. (2)ملٌار متر مكعب(  20.600)بلغت اٌراداته السنوٌة ما مجموعه 

 الكبٌرة األنهار أحد هوو المصب عند متر 2000 من أكثر إلى 200 بٌن عرضه



 

 11 

 هما الصغرى آسٌا فً نهرٌن من وٌتؤلف تركٌا من ٌنبع آسٌا، غربً جنوبً فً

 أرمٌنٌا فً أرارات وجبل وان بحٌرة بٌن ومنبعه, شرقاً ( المراد ماء أي) صو مراد

 ٌتجه ثم. األناضول شرقً شمالً فً ومنبعه غرباً ( األسود الماء أي) صو وقره

 جبال سلسلة مخترقة الجنوب إلى مٌاههما ،فتجري لٌجتمعا الغرب صوب النهران

 عدٌدة فروع إلٌه تنضم الشرقً الجنوب إلى جرٌانه طرٌق وفً. الجنوبٌة طوروس

 ٌمر ،ثم إلٌه الخابور البلٌخ نهري انضمام تشهد التً السورٌة األراضً اجتٌازه قبل

 البو مدٌنة عند ٌودعها التً الزور دٌر محافظة إلى بعدها وٌتجه الرقة بمحافظة

 األهوار مشكال بعدها ،لٌتوسع العراقٌة األراضً ٌدخل القابم مدٌنة وعند. كمال

 تجري الذي العرب شط دجلة فٌشكالن نهر القرنة فً معه وٌتحد العراق جنوبً

 المناخ تغٌرات كانت واذا. العربً الخلٌج فً تصب ثم مٌال 90 مسافة مٌاهه

 الربٌس العامل تشكل الٌوم عالم اثارها شدة وطء تحت ٌرزح التً الكبٌرة العالمً

 تهدٌدٌن تشهد مصادره الخارجٌة ،فان المحلٌة دجلة نهر مصادر مناسٌب لتذبذب

 االبعاد دابرة ضمن ٌقع واالخر المنــــاخ بمتغٌرات ٌتعلق طبٌعً ،أولهمــــــا

 التوجهات السٌاسٌة ومتغٌرات بظروف ؛الرتباطه والجٌوسٌاسٌة السٌاسٌة

 . النهر منها ٌمر التً او المنبع لدول والتنموٌة واالقتصادٌة

 بشكل فً المدة الماضٌة السنوٌة تراجعت الفرات نهر إٌراداتوالالفت لالنتباه ان   

،فضال عن  على خلفٌة التغٌر فً المناخ العالمً  المناخٌة الظروف فعلب جداً  كبٌر

اٌرادات  تراجعت حٌث،( الكاب) مشروع ضمن المنفذة التركٌة المشارٌعمجموعة 

 كانت ان بعد الحاضر الوقت فً سنوٌاً  متر مكعب ( ملٌار 9)  من أقل إلىالفرات 

ما ٌفرض على ادارة ، السورٌة العراقٌة الحدود عند متر مكعب ملٌار(  29)  بحدود

المٌاه العراقٌة التعامل بحكمة وجدٌة مع واقع اطالقات المٌاه فً مجرى نهر الفرات 

 وم اٌرادات المٌاهحجـــــ تناقص مشكلة ؛بالنظر لتوافر مبررات الخشٌة من استمرار

 تتفوق  المعدال الجوار لدول المابٌة بالسٌاسات تتعلق وجٌوسٌاسٌة سٌاسٌة ألسباب

 النابعة الموسمٌة األنهار وتعد. الفرات نهر لمٌاه الطبٌعٌة الضابعات من المحتملة

 العراقً المابً المٌزان فً تساهم التً الصغٌرة والروافد األنهار اهم اٌران من

 الذي بدرة وكالل مندلً بقضاء وٌمر اٌران من ٌنبع الذي كنكٌر نهر جملتها ،ومن

 النابعة العمارة أنهار إلى ،اضافة واسط فً جنكٌالت ونهر جم كنجان بنهر ٌعرف

 بمعدل االنهار هذه أكبر األخٌر وٌعد. والكرخة ودورٌج الطٌب نهر وهً إٌران من

 ٌستفاد ال النهر هذا مٌاه ان ،غٌر مكعب متر ملٌار(  6.3)  إلى ٌصل سنوي إٌراد

 إٌران، فً واآلخر العراق فً منه قسم ٌقع الذي الحوٌزة هور فً ٌصب ألنه منها

 بٌن المتصلة األهوار من واسعة مساحات تجفٌف تم اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب وأثناء

 . جداً  عالٌة ترابٌة سواتر عمل وتم وإٌران العراق
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 (1 رقم جدول)

موزعة مساحة حوض التغذٌة الفعلٌة واإلٌراد السنوي لنهري دجلة والفرات  

 .بحسب دول الحوضٌن

 الدولة النهر
مساحة 

حوض التغذٌة 
 2الفعلٌة كم

من إجمالً %
مساحة 
 الحوض

اإلٌراد المابً 
السنوي ملٌار 

 3م

من إجمالً %
اإلٌراد 
 السنوي

 حوض دجلة

 54.62 26.22 34.69 57614 تركٌا

 0.06 0.03 0.50 836 سورٌا

 11.87 5.7 14.70 24409 اٌران

 33.45 16.05 50.11 83237 العراق

 %100 48 %100 166094 المجموع

حوض 
 الفرات

 98 29 98.18 108000 تركٌا

 2 0.6 1.82 2000 سورٌا

 - - - - السعودٌة

 - - - - العراق

 %100 30 %100 110000 المجموع

إجمالً 
 الحوضٌن

276094 - 78 - 

 

سلٌمان عبد هللا إسماعٌل، السٌاسة المابٌة لدول حوضً دجلة والفرات وانعكاساتها على . 1:   المصدر

. 60، ص2004، العراق، االستراتٌجٌةالقضٌة الكردٌة، مركز كردستان للدراسات 

دار الحرٌة للطباعة ، التلوثمهدي الصحاف، الموارد المابٌة فً العراق وصٌانتها من .2                   

. 81، ص1976والنشر، بغداد، 

 جبال سلسلة من ٌنبع الذي الكارون نهرفهو  إٌران من القادمة األنهار أكبر أما  

ٌصل ،و كم(  40 ) بنحو البصرة مدٌنة يجنوب العرب شط فً وٌصب زاجروس

 . متر مكعب ملٌار ( 27 )ما ٌقرب من  إلى السنوي إٌراده مجموع

 السطحٌة للمٌاه الثانً المابٌة المصدر والخزانات االصطناعٌة البحٌراتوتشكل    

 مواجهة فً له االطمبنان وعامل للعراق ياالستراتٌج الخزٌن بوصفها، العراق فً

 من عددتوجد فً العراق و. أخرى بعد سنة تتوالى أخذت التً الجفاف سنوات

 وري للشرب مٌاه من العراق حاجة تؤمٌنالتً اقٌمت لغرض  المابٌة المشارٌع

،اضافة الى  الصناعٌة واالستخدامات الكهربابٌة الطاقة وتولٌد الزراعٌة المحاصٌل

 واألهوار المستنقعات انتشار من والحد الجارفة الفٌضانات أخطار درءب اإلسهام

  :ما مبٌن تالٌا  هاأهمو المشارٌع هذهجملة  ،ومن التربة وتملح
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 وٌعتمد وتخزٌنها، المٌاه على السٌطرة مشارٌع أكبر من ٌعد. الثرثار مشروع .ا

 مواسم فً الثرثار منخفض إلى دجلة نهر مٌاه ما ٌزٌد منم قسم تحوٌل على

الذي  سامراء سد ثمروٌست. الثرثار ترعة طةاسوبو سامراء سدة طرٌق عن الفٌضان

الطاقة  تولٌدمهمة  فً المٌاه من مكعب متر ملٌار(   88 ) نٌةيخزتال هتسع تبلغ

 .بٌة  الكهربا

ٌَّة مشروع .ب  ان ٌَّة مشروع ٌتكون.  الحبَّ ان  الفرات نهر على تقع سدة من الحبَّ

 بحٌرة إلى ترعة فً المٌاه وأخذ النهر ماء مستوى لرفع الرمادي مدٌنة شمالً

ٌَّة ان  إعادة ،مع امكانٌة المٌاه من مكعب متر ملٌار (  3.2)ما ٌقرب من  لتخزٌن الحبَّ

 وٌتم. لذلك مخصص جدول طرٌق عن الفرات نهر إلى ثانٌة المٌاه من قسم تحوٌل

تبلغ طاقته  الذي َدَبس أبً هور إلى الفٌضانات أثناء الزابدة المٌاه من قسم تحوٌل

.  المٌاه من مكعب متر ملٌار(  25,5 )د ودحب ٌةنيخزالت

 مكعب متر ملٌار(   7 )حوالً إلى التخزٌنٌة سعته تصل. مشروع سد دوكان. ج

 درء فً منه ةستفاد،فضال عن امكانٌة اال وأربٌل كركوك سهول تروي المٌاه من

 . الكهربابٌة الطاقة وتولٌد الفٌضانات

 متر ملٌار(  3.25 ) التخزٌنٌة سعته تبلغ، دٌالً نهر علىاقٌم . دربندخان سد. د

 فً منه وٌستفاد ، الفٌضانات خطر من وٌخفف دٌالً نهر سهول ،وٌروي مكعب

 . الكهربابٌة الطاقة تولٌد

 جداول عبر المٌاه توزٌعل الهندٌة مدٌنة عند فالغرا نهر عل تقع . الهندٌة سدة .ه

.  والهندٌة الحلة نهري بٌن تصل

 من شبكة عبر بالمٌاهللتحكم  الكوت مدٌنة عند دجلة نهر على تقع. الكوت سدة .و

 تتحكم لكونها دجلة نهر على الري منشآت أهم من الكوت سدة ،وتعد الجداول

 على مشارٌع ارواء ،وتإمن قار وذي ومٌسان واسط محافظات بٌن المٌاه بتوزٌعات

 السدة ءوبإنشا.والبتار  والجهاد الدلمج ومشارٌع الدجٌلة ري ،ومشروع الغراف نهر

 من دونم ملٌون وربع ملٌون ٌقارب ما إلرواء المٌاه تؤمٌن امكن الغراف وناظم

 ءال روا المٌاه تامٌن فً المشروع من واالستفادة، للزراعة الصالحة االراضً

 عام انجز والذي دونم الف( 396) الكلٌة امساحته البالغة الدجٌلة مشروع اراضً

 الحوار) الثالثة بؤجزابه دونم الف( 400) مساحته البالغة الدلمج ومشروع، 1940

 فتحة( 56) من م(  550  ) طولها البالغ الكوت سدة تتكون.( والمزاك والحسٌنٌة

 وكهربابٌا لتصرٌف ٌدوٌا تشغل م 6.50× 6.00 ابعادها عمودٌة باب ذات منها كل

 . البحر سطح فوق م 18.00 حالٌا للسدة التشغٌلً المنسوب وٌبلغ. المٌاه
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 (2)جدول رقم 

 العراق فً الخزن مشارٌع خزن وطاقة مساحة

 

 3م ملٌار الخزن سعة 2كم الخزان مساحة المشروع ت

 8.2 500 القادسٌة  .1

 3.28  426 الحبانٌة  .2

 13.5 417  الموصل سد  .3

 6.8  270 دوكان سد  .4

 3.7 140  دربندخان سد  .5

 1.5-   العظٌم سد  .6

 3.95  374  حمرٌن سد  .7

 85  3500  الثرثار خزان  .8

 125.83  5627  المجموع  .9

تر مكعب م ملٌار(  80-75) بحدود منه االستفادة مكني الذي الحًالخزن : مالحظة

 المابٌة الموارد وصٌانة حماٌة أسالٌب تحسٌن دراسة الزراعٌة، للتنمٌة العربٌة المنظمة. 1: المصدر.

 . 65ص ،1999 الخرطوم، العربٌة، الدول فً والجوفٌة السطحٌة

 على وانعكاساتها والفرات دجلة حوضً لدول المابٌة السٌاسة إسماعٌل، هللا عبد سلٌمان.  2               

.  193و 184ص ،2004 ،العراق،االستراتٌجٌة  للدراسات كردستان مركز الكردٌة، القضٌة

 وسد الموصل سد مثل أخرى ومشارٌع سدود توجد ذكره تقدم ما الى واضافة  

 االحتٌاجات لتلبٌة كافٌة تكن لم السدود هذه أن إال. وغٌرها الرمادي وسد نجمة،

 على الطلب وزٌادة السكانً النمو معدالت تنامً ظل فً للعراق المتنامٌة المابٌة

 تصل العراق فً العذبة للمٌاه الخزن إمكانٌات أن إلى هنا اإلشارة المهم ومن. الماء

(  148.9) بحدود تقدر المتاحة والطاقة مكعب متر ملٌار(  125)  من ٌقرب ما الى

 الماضٌة السنوات شهدته الذي الجفاف ظاهرة تنامً أن ،إال مكعب متر ملٌار

 الخزٌن إدارة ضعف الى ،اضافة المواسم بعض فً وانحسارها االمطار وتناقص
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 ،حٌث كبٌر بشكل فٌها الخزن وكمٌات المٌاه مناسٌب تراجع الى افضت المابً

 عقد فً مكعب متر ملٌار(   22)  نحو إلى للمٌاه الحٌة التخزٌنٌة الطاقة تراجعت

 فً المٌاه مناسٌب انخفضت الحصر ال المثال سبٌل ،وعلى االول الثالثة االلفٌة

 األمطار من فٌها التصرٌف قلة أن إلى  ،اضافة متر 40 بحدود  دربندخان بحٌرة

 بحٌرات معظم على الحالة هذه وتنسحب. التلوث من تشكو جعلها التغذٌة وروافد

 ؛بالنظر البالد فً التخزٌن مشاكل تفاقم احتماالت من ٌزٌد ،ما العراق فً التخزٌن

 واشتداد الحرارة درجات ارتفاع بسبب والتلوث الملوحة نسبة وارتفاع األمطار لقلة

 وآثاره تداعٌاته تدارك ٌمكن ال المٌاه خزٌن فً وكبٌراً  هابالً  عجزاً  ٌإشر ،ما التبخر

 والفرات دجلة نهري إٌرادات تراجع ظل فً القادمة للسنوات الجفاف استمر ما إذا

 على الطلب تزاٌد الى ،اضافة االخٌرة السنوات مدى على حصل مثلما الثلثٌن إلى

 قطاعات لبقٌة التنمٌة عملٌة ومشروعات الزراعً القطاع احتٌاجات لتامٌن المٌاه

  . البالد

 مٌاه هً اآلبار حفر بوساطة علٌها نحصل التً الجوفٌة المٌاه . الجوفٌة المٌاه .03

 مٌاه نفاذإلى  ،ٌعود تجمعها األرض تحت الصخرٌة طبقاتال بعض فً محفوظة

على نوعٌن  األرض باطن فً تتواجدو. الصخور هذه أحواض الى والثلوج األمطار

 األرض، سطح من قرٌبة ألنها؛ السطحٌة تحت أو المتجددة الجوفٌة المٌاه هماأول

 وسرٌان ترشٌح عن الناتجة التسربات أو األمطار مٌاه على تغذٌتها فً تعتمدالتً 

 أحواضها،وتتسم بصغر  مباشر غٌر أو مباشر ها بشكلتسربو والسٌول األنهار مٌاه

 المتجددة غٌر العمٌقة الجوفٌة المٌاه واخرهما. المٌاه المخزونة فٌها حجمومحدودٌة 

  .القدٌمة الجٌولوجٌة العصور إلى تجمٌعها ٌرجعالتً 

 الري مجاالت فً منها المستخدم كمٌة تقدرالتً  المٌاه الجوفٌة فً العراق  

 تها عبراهمً سنوٌاً تتجسد تر مكعبم ملٌار(  2.4)  بحدود األخرى واالستخدامات

 فً للمٌاه الوحٌد المصدر،بوصفها  الصحراوٌة المناطق فً تإدٌه الذي  مالدور الها

باعتبارها  الجوفٌة المٌاه تجمٌع مناطق،ما افضى الى التعامل مع  الغربٌة الصحراء

 العراقالسكان فً  ٌمٌل ومصداقا لما اشرنا الٌه، الصحراء كبد فً كبٌرة أهمٌة ذات

 مامثل الشرب، ألغراض أو الزراعةتامٌن احتٌاجاتهم فً  اجل من اآلبار حفر إلى

 من بالقرب والواقعة الغربٌة الصحراء حافة على المنتشرة المزارع فً لصحا هو

 الخضروات زراعة تسوداذ . صفوان  –الزبٌر وطرٌق ، نجف  –كربالء طرٌق

  .فً منطقة الزبٌر   الطماطة السٌماو

 المٌاه مصادر أهم كونها من العراق شمال فً الجوفٌة للمٌاه الحقٌقٌة األهمٌة وتتمثل

 فً تستخدم انها كما والخرٌف، الصٌف فصلً أثناء دجلة روافد تغذي ألنها
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 بسبب وعذوبتها بغزارتها وتتصف األخرى، البشرٌة واالستخدامات الزراعة

 المٌاه اما العالٌة، الجبال على المتراكمة والثلوج األمطار من السنوي تجددها

 الرحل والبدو القبابل لمٌاه الربٌسً المصدر فتعد الشمالٌة البادٌة منطقة فً الجوفٌة

 المٌاه على اعتماداً  المناطق أكثر من الجزٌرة منطقة وتعد الغربٌة، الهضبة فً

 إقامة إلى بحاجة الشمالٌة البادٌة مناطق وعموم الشمالٌة، البادٌة منطقة فً الجوفٌة

 تتخللها المنطقة وان خاصة للمٌاه الجوفً الخزٌن وتطوٌر لتنمٌة الترابٌة السدود

 كما واألبٌض، واالغري والخر حوران كوادي العمالقة األودٌة من كبٌرة مجموعة

 فً هاماً  دوراً  تإدي التً البالوعات وتكوٌن التخسف ظاهرة بوجود المنطقة تتصف

 لحصاد السدود إقامة هو المجال هذا من عمله ٌنبغً وما الجوفٌة، المٌاه تغذٌة

 الصغٌرة السدود هذه خزانات من الجوفٌة المٌاه مكامن تغذٌة تامٌن ألن المٌاه،

 الغربٌة الهضبة فً المابٌة المكامن أكبر ومن . السدود هذه إنشاء من جوهري هدف

 حفر خالل من مٌاهه استثمار ٌمكن إذ إقلٌمً، مكمن أهم ٌعد الذي الدمام مكمن هو

 للمنسوب استرجاعه وسرعة الكبٌر الجوفً خزٌنه ان كما نسبٌاً، العمق قلٌلة آبار

 األحواض ،ومن مٌاهه استثمار على تشجع أخرى مٌزة الضخ عملٌات توقف عند

 فٌه المتجددة وغٌر المتجددة المٌاه كمٌات وتقدر الحماد حوض هو األخر المهمة

 بكمٌات الجوفٌة المٌاه تتواجد ووسطه العراق جنوبً وفً. 3م ملٌار 2.5 بحدود

 األنهار ،وتشكل متر(  3-1) بٌن اعماقها تتراوح جداً  قلٌلة أعماق فً كبٌرة

 هذه فً الجوفٌة المٌاه وتتصف. تغذٌتها مصادر األمطار مٌاه عن ،فضالً  وفروعها

 إضافة ، لتر/ غم(  30-20)  بٌن فٌها تتراوح التً ملوحتها نسبة بارتفاع المناطق

 فً محدودة منها االستفادة ٌجعل ،ما الشعرٌة الخاصٌة عملٌات بفعل تنامٌها إلى

 السطحٌة نظٌرتها مثل تتؤثر الجوفٌة المٌاه ان القول وٌمكن. البشرٌة االستخدامات

 تملا ؛لكونها األمطار وقلة المٌاه نقص بمشكلة وتتؤثر البٌبٌة العوامل بتداعٌات

.   األرض سطح من خزاناتها

 بٌن والفرات، دجلة نهري ملتقى عند العراق من الجنوبٌة المنطقة فً األهوار تقع   

 إلٌها وٌشار.  غرباً ° 48 و° 46 الطول وخطً شماالً،"  30و° 30 العرض خطً

 من الشمال الى البالد جنوبً فً الرافدٌن التقاء عن الناتجة العراقٌة الدلتا بمناطق

 جنوبً من واسعة مساحة تشغل التً األهوار أن القول وٌمكن. البصرة مدٌنة

 االف منذ تكون الذي وتوابعهما والفرات دجلة لنهري الطبٌعً الحوض تمثل العراق

 الفرٌد البٌولوجً بتنوعها تتمٌز التً ولألهوار. الخالدٌن الرافدٌن هذٌن من السنٌن

 المواد من كثٌر لتوفٌر جٌد مصدر تشكل ؛كونها البٌبة على إٌجابً تؤثٌر العالم فً

 وفرة على تعتمد التً الزراعٌة المواد إلى ،إضافة والطٌور األسماك مثل الغذابٌة

     . السكر وقصب الرز مثل ودٌمومتها المٌاه
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 ( 3) جدول رقم 

 تفاصٌل خزٌن المٌاه الجوفٌة فً العراق

 

الخزٌن المتجدد  (2كم)المساحة المنطقة

 (سنة/ 3ملٌار م)

الخزٌن الثابت القابل 

/ 3ملٌار م)لالستثمار

 (سنة

الحزٌن 

االستثماري 

/ 3ملٌار م)ملٌار

 (سنة

 3.060 0.983 2.077 38962 المنطقة المتموجة

 ةمنطقة الجزٌر

وشمال السهل 

 الرسوبً

22125 0.453 0.392 0.845 

المنطقة 

 الصحراوٌة

168000 0.930 1.590 2.520 

 6.425 2.965 3.460 229087 المجموع

،وزارة التخطٌط والتعاون االنمابً  2006تقرٌر المإشرات الموارد المابٌة فً العراق لسنة :  المصدر

 .  5،ص  2007،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ،مدٌرٌة االحصاء الزراعً ،

 على كبٌرة شهرة العراق فً البٌبٌة المناطق أهم من  تعد التً األهوار اكتسبت

 النظام حكم إبان التجفٌف إلى الماضً القرن نهاٌة تعرضت أن عدب العالمً الصعٌد

 الكبٌر السٌاسً التغٌٌر اعقاب فً الطبٌعٌة بٌبتها بعض استعادت انها ،غٌر السابق

.   م 2003 نٌسان فً البالد شهدته الذي

)  أو القرنة هور ،اولهما ربٌسة مناطق ثالث الى العراقٌة األهوار تقسٌم ٌمكن  

 المشترك الحوٌزة هور فهو اخرهما  أما ، الحمار هور وثانٌهما(  الوسطى األهوار

 أخرى أهوار العراق ارض تحتضن المناطق هذه جانب وإلى(  .1-شكل. )إٌران مع

 الى الواقع زرك أبو هور مثل خاصة وبٌبٌة طبٌعٌة أهمٌة ذات أنها ،إال صغٌرة

 تبلغ الذي الحمار هور أن إلى هنا االشارة المهم ومن. الناصرٌة مدٌنة من الشرق

 وٌصرفها الفرات، نهر من مٌاهه وٌستلم مربع كٌلومتر(  3500)  من اكثر مساحته

هور  وٌستلم . ذكرها تقدم التً المابٌة المسطحات أكبر ٌشكل العرب شط الى

 اإلٌرانٌة االراضً من ٌنبع الذي الكرخة نهر من ربٌسة بدرجة مٌاهه ةالحوٌز

 . أدنى بدرجة الموسمٌٌن ودوٌرٌج الطٌب نهري اٌرادات إلى ،إضافة
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 ( 1)شكل رقم 

 جزء من خارطة العراق ٌوضح مناطق االهوار الرئٌسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مٌسان محافظة فً بتفرعات نهر دجلة العراقً الجانب فً هوتنحصر مصادر.

 ٌمتد . المعارك تاجاسم ب ٌعرف كان الذي والنهر والمشرح الكحالء، رانهالمتمثلة بؤ

 ٌقع كٌلو متر مربع( 3000 ) ما ٌقرب من إلى تهمساح تصل الذي الحوٌزة هور

 العظٌم هور) ـ ب اٌران فً وٌعرف، االٌرانٌة العراقٌة الحدود بٌن دجلة نهر شرقً

 كٌلو متر ( 80 ) ٌقدر بـ طولب امتدم العراقً الجانب فً ٌقع األكبر قسمه إن إال،( 

 الى مٌسان محافظة فً المشرح ناحٌة يجنوب من متر كٌلو ( 30 ) عرضومعدل 

 االهوار فً مباشرة ٌفٌض ان لدجلة ٌمكن الربٌع تدفق وخالل." جنوبا القرنة مدٌنة

 حوالً الى الجفاف موسم فً تصل وقد المٌاه نسبة بحسب وتنخفض تزٌد.
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 اٌران وفً% 79 بنسبة العرق فً الهور مساحة نسبة ،وتعد مربع متر كٌلو(650)

 االجزاء ولكن دابمٌة، هً الهور من والمركزٌة الشمالٌة ،واالجزاء%21 نسبة

.  الطبٌعٌة الحالة فً موسمٌة تصبح الجنوبٌة

 (2شكل رقم ) 

مثلما اعلن  ملك العراق المرحوم فٌصل االول بإقامتهاسدة الكوت التً كان ٌحلم 

  م 1939ذلك نجله الملك غازي عتد افتتاحها فً عام 
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 الثانً المبحث

 العراق فً المٌاه مشكالت

 عوامل فرضته الذي الٌومً االستهالك بفعل وعالمٌاً  محلٌا المٌاه استنزاف ٌتزاٌد   

 البشرٌة شهدته الذي المتسارع التقنً والتطور الصناعً التقدم منها المقدمة فً عدة

 على السكانً النمو معدالت زٌادة إلى ،إضافة الماضً القرن عقود من تؤخر ما منذ

 المٌاه نقص مشكلة تحول الى افضى الذي االمر وهو. الصحٌة النظم تطور خلفٌة

.  خاص بوجه والعراق العالم ٌواجه كبٌر تحد إلى الحاضر الوقت فً العذبة

 وتشكٌلة العالم دول مختلف لها تخضع التً المناخات طبٌعة إلى وباالستناد

 أو قربها إلى ،إضافة العرض وخطوط الطول خطوط على وموقعها تضارٌسها

 التً المٌاه حصص ؛تتباٌن  القطبٌة أو الصحراوٌة المناطق من أو البحار من بعدها

 أداء على ٌنعكس التفاوت هذا أن القول اخطا وال. المعمورة بلدان علٌها تحصل

 وتعبٌرا. لشعوبها المٌاه امدادات تؤمٌن مهمة فً العالم دول بمختلف المٌاه ادارات

 ظل فً العذبة المٌاه مشكلة تداعٌات مجابهة بصعوبة االممٌة المنظمة وعً عن

 من وغٌرها والصناعٌة والزراعٌة االقتصادٌة الفعالٌات بمختلف استخداماتها تعاظم

 المتحدة األمم ،كرست االنسانٌة المجتمعات تطور تعكس التً االنسانٌة النشاطات

 تشٌر التً للمٌاه عالمٌا ٌوما ،بوصفه عام كل من(  مارس)  آذار 20 ٌوم

  جانب ،إلى العالم مستوى على شخص ملٌار من أكثر حرمان إلى احصاءاتها

 االحتباس ظاهرة تؤثٌر ؛بفعل المستقبل فً فؤكثر أكثر فٌها النقص بزٌادة توقعاتها

 ثلث ٌزال ما إذ. المٌاه على الكبٌر العالم سكان طلب تواصل إلى إضافة ، الحراري

 صالحة نقٌة مٌاه إلى بحاجة ٌعٌشون( نسمة ملٌار 2.4 من ٌقرب ما) البشرٌة

 الصحً الصرف ومنظومات الصحٌة المرافق تٌسر عدم عن ،فضال للشرب

 ألف(  25)  موت تإشر حٌن ذلك من ابعد إلى االممٌة المنظمة تقارٌر وتذهب.

 من الفرد حصة النخفاض ؛بالنظر ٌوم كل فً األطفال من معظمهم شخص

 بعض اخفاق إلى ،إضافة بالمٌاه الشدٌد النقص خلقٌة على الشخصً المٌاه استهالك

 .     الصحٌة المستلزمات تامٌن فً االدارٌة البلدان قٌادات

 نتٌجة نوعٌتها ،وتدهور حجومها بتناقص العراق فً الحقٌقٌة المٌاه مشكلة تتمثل  

ظاهرة  من المتؤتٌة العالم مناخ فً الحاصلة بالتغٌرات متمثلة طبٌعٌة لعوامل

 بعض إلى ،إضافة م 1990 عام منذ آثارها تفاقمت الذي راريــــــــــــالح ساالحتبا
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 التً والجٌوسٌاسٌة السٌاسٌة واآلثار المٌاه تلوث أبرزها التً البشرٌة لعوامل

  بتنظٌم الخاص الدولً القانون تجاوز على القابمة الجوار دول سٌاسات أفرزتها

 على بعضها هٌمنت الى افضى ،ما والفرات دجلة نهري ومنها الدولٌة األنهار مٌاه

 تقدم التً العوامل مجموعة الى وٌنضاف. العراقٌة المٌاه مصادر من مهم جزء

 متطلبات تنامً فً تسبب الذي السكانً النمو بسبب المٌاه على الطلب تزاٌد ذكرها

 بتزاٌد اسهمت التً الغذاء استهالك معدالت وارتفاع واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة

 تواجه التً الصعوبات ظل فً العراقً الغذابً األمن بتحقٌق الخاصة الدعوات

 . المابٌة الموارد إدارة

 (3 رقم شكل)

 العراقٌة المائٌة الموارد خارطة

 

 ثالثة أبعاد عبر العراق فً المٌاه مشكالت إلى النظر ٌمكن عامة وبصورة       

 متاتً داخلً محلً عامل ،وثانٌهما العالمٌة المناخٌة التغٌرات فلك فً ٌدور ،أولهما
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 الى افضى ،ما الزمان من عقود خالل المابٌة الموارد إدارة و التخطٌط سوء من

 بمهمة اخفاقها إلى ،إضافة التلوث الى مٌاهنا تعرض جملتها من كثٌرة تحدٌات

 النظام عهد ابان لها تعرضت التً التجفٌف سنوات اعقاب فً االهوار انعاش

 االضرار بوسعها إقلٌمٌة توجهات على نافذة االخٌر البعد ٌشكل حٌن ،فً السابق

 مثلما الدولٌة الحدود خارج  مصادرها اغلب لكون ؛بالنظر العراقٌة المابٌة بالموارد

 مع التعامل الباحث على املى الذي االمر وهو. العربٌة البلدان من لكثٌر حاصل هو

 شملت بعنوانات المتمثلة محاورها اهم عبر المٌاه قطاع فً العراقٌة المشكلة حٌثٌات

 . الجوار دول ، االهوار تجفٌف ، ،التلوث المناخٌة التغٌرات

 لمصادر الطبٌعً التهدٌد. مشكهة انتغيرات انمناخية.  01 

 مشكلة إلى مرده الذي العالمً المناخً التغٌر بوادر تجسده العراق فً المٌاه

 موجات فً ،وتزاٌد وتذبذبها األمطار نقص إلى ستفضً التً الحراري االحتباس

 غربً جنوبً مناطق ،وعموم والفرات دجلة حوض مناطق تضرب التً الجفاف

 منذ العالم فً الحراري االحتباس مشكلة تفاقمت وقد. المتوسط البحر وشرقً آسٌا

 نسب فً واالختالل الهوابً للتلوث نتٌجة المنصرم القرن من التاسع العقد مطلع

 درجة فً ملحوظ بارتفاع أسهم ،مما العلٌا الطبقات فً الغازي الغالف مكونات

 فً طقسٌة تغٌرات حصول المباشرة اثارها من كان ألتً األرضٌة الكرة حرارة

 العالمً واالحترار الجفاف من مزٌد إلى أفضت التً الرٌاح حركة ثم ومن الضغوط

 ، أسبابها  بمواجهة االخفاق حال فً المشكلة هذه اثار تزاٌد المتخصصٌن وٌإكد.

 السلبٌة آثارها ضخامة بمقدور مناخٌة تغٌرات من العالم سٌشهده ما إلى إضافة

 الدافبة المعتدلة والمناطق المدارٌة وشبه المدارٌة العروض فً بفاعلٌة التؤثٌر

 والفرات دجلة نهري منابع ٌمثل الذي اإلقلٌمً ومحٌطه العراق أن لالنتباه والالفت.

 األمطار ونقص الجفاف موجات من مزٌد تشهد أن ٌتوقع التً المناطق هذه فً ٌقع

 منذ المناخٌة التغٌرات لظاهرة تداعٌات من ظهر ما فً شك ٌخامرنا وال. وتذبذبها

 السنوات فً ،وبخاصة االمطار ونقص الجفاف من موجات توالت إذ. م 1999 عام

 ونقص الجفاف شدة من الشكوى فً آسٌا غربً جنوبً دول تسابقت ،حٌث االخٌرة

 آثار ستتضح عامة وبصورة. الشدٌد الحر وموجات الصٌف أشهر ،وطول األمطار

 عقد شهد ،حٌث وتذبذبها األمطار نقص خالل من العالمً المناخ فً التغٌرات

 نتابج بحسب األمطار وانحسار الجفاف ظاهرة اتساع االول الجدٌدة االلفٌة

 آسٌا غربً جنوبً دول فً المسإولٌن واحادٌث والتقارٌر والبحوث الدراسات

 والسورٌة التركٌة المحطات وبعض المناخٌة العراق محطات أن عن ،فضال

 الحصر ال المثال سبٌل ،فعلى السنوٌة األمطار كمٌة تراجع إلى اشارت واإلٌرانٌة

 ملم(  512)  إلى ٌصل التركٌة ارضروم محطة تستلمه الذي السنوي المعدل كان
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 خالل ملم(  410) نحو إلى تراجع انه ،غٌر(  1980-1940)  من المدة خالل

 ادرنه مثل االخرى التركٌة المحطات تكن ولم( . 2000-1927)  من االعوام

 كمٌات فٌها تراجعت ،حٌث  ارضروم محطة من افضل بحال وسامسون وموغال

(  586) ادرنة محطة سجلت إذ( . 2000-1927)  من المدة نفس خالل التساقط

 1184)  الى ملم(  1206)  من موغال ،وتراجعت  ملم(  602)  كانت أن بعد ملم

(  735)  تسجل كانت التً سامسون محطة أما( . 1980-1940)  المدة خالل( 

)  كانت التً مالطٌا لمحطة بالنسبة الحال وكذلك. ملم( 708) إلى تراجعت ،فقد ملم

 ما على وتاسٌسا( . 2000-1927)  المدة خالل ملم( 364)  وأصبحت ملم( 387

 والفرات دجلة منابع أهم شمل السنوي المابً اإلٌراد فً التناقص أن نستنتج تقدم

 حوضهما مجمل تؤثر وبالتالً المابٌة النهرٌن مصادر اٌرادات بنقص تسبب ،ما

 المحطات عموم فً التساقط كمٌة تراجعت العراق وفً. النهرٌن مناسٌب بنقص

 على ،ومصداقا(  2008)  ولغاٌة(  1999)  من االعوام فً ،وبخاصة المناخٌة

(  2008)و( 2007)  عامً خالل األمطار كمٌة فً الحاصل النقص ،فان ذلك

 والغبارٌة الترابٌة العواصف استمرت ،حٌث والتصحر الجفاف من مزٌد إلى أفضى

 هبوبها مواسم إن حٌن ،فً السنة طول على جنوبه إلى شماله من العراق تضرب

 أهم أن إلى المتخصصٌن وٌشٌر. والخرٌف الربٌع فصلً فً تتركز الطبٌعٌة

 ٌتجسد ما هو المناخً التغٌر مشكالت تنامً نتٌجة ظهورها المتوقع المخاطر

 جافة شبه مناطق إلى الرطبة وشبه الحدٌة المناطق وتحول المناخٌة األنطقة بزحف

 بشكل السنوي التبخر معدالت ارتفاع وٌشكل. التصحر مشكلة تفاقم إلى ،إضافة

 وشبه الجافة المناطق فً المناخً والتغٌر الحراري االحتباس تداعٌات ابرز كبٌر

 وتؤثٌرها الحرارة درجات ارتفاع إلى ذلك فً السبب وٌعود. الرطبة وشبه الجافة

 تتسبب ،التً (3)الشمسً واإلشعاع الرٌاح حركة مثل األخرى المناخ صرعنا على

 أن ،حٌث العالم فً المعدالت أعلى من ٌعد الذي السنوي التبخر مجموع زٌادة فً

(  4575)  بٌن ٌتراوح ووسطه العراق جنوبً محطات فً السنوي التبخر مجموع

 فً ارتفاعها عن ،فضال خانقٌن محطة فً ملم( 2912) و الحً محطة فً ملم

(  2256) و زاخو محطة فً ملم(  2702) بٌن تراوحت ،حٌث الشمالٌة المحطات

 ( . 1990-1966) من للمدة السلٌمانٌة فً

%  ۸ٓ) نحو ٌغطً الذي الصحراوي وشبه الصحراوي العراقً المناخ طبٌعة إن  

 األجزاء ،وحتى قلتها جانب الى بالتذبذب تتصف أمطاره جعلت العراق مساحة من(

 التغٌرات اثار بفعل التذبذب من تعانً أخذت البالد من الرطبة وشبه الرطبة

 مجموع وٌقدر. العراق شرقً وشمالً شمالً ضمنها ٌقع التً المناطق فً المناخٌة
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 على التعرف ٌمكن مكعب متر ملٌار(  ٓٓٔ)  بنحو العراق على السنوي التساقط

 ( . 4 رقم) الجدول الى بالنظر توزٌعها

 ( 4 رقم)  جدول

 العراق فً السنوٌة االمطار توزٌع

 

 الفبة
أقل من 

 ملم 100
100-
 ملم 300

300-
 ملم 600

600-
1000 

 ملم

أكثر من 
1000 

 ملم
 المجموع

كمٌة 
األمطار 

 3ملٌار م
4.7 54.5 20.8 7.1 12.8 99.9 

العربً، المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، برامج األمن الغذابً : المصدر

.  27، ص1986، الموارد الطبٌعٌة، الخرطوم، 1ج

 إقلٌمٌن تمٌٌز ٌمكن بحوث ودراسات المراكز البحثٌة والمتخصصٌن وفق وعلى

 : هما مابٌٌن

 ٌغطً اإلقلٌم هذا. المائية الفصلية الحاجات إقليم  .أوال

 خالل فٌها مابً فابض بظهور تتمٌز التً ودهوك والسلٌمانٌة نٌنوى محافظات

 ودهوك السلٌمانٌة محافظتً فً مابً فابض وجد ،حٌث والربٌع الشتاء موسمً

 المابً الفابض كان حٌن ،فً وآذار وشباط الثانً وكانون األول كانون أشهر خالل

 ،فانها األخرى  السنة أشهر أما.  نٌنوى بمحافظة وشباط ثانً كانون شهري فً

 غٌر أخرى مصادر من المٌاه توفٌر ٌستوجب الذي المابً العجز أشهر تمثل

 .التساقط

  اإلقلٌم هذا ٌشمل. إقليم الحاجات المائية الدائم. ثانٌا

 . كركوك محافظة إلى ،إضافة والجنوب الوسط محافظات جمٌع

 المابٌة التغٌرات ظل فً خاصة المابٌة المشكلة عمق ،ٌتضح تقدم ما على وتؤسٌسا  

 فً مابً فابض لدٌها التً المحافظات على تنعكس وآثارها بوادرها أخذت التً

 المدة خالل األمطار فً ونقصا كبٌرا جفافا تعانً التً نٌنوى مثل األشهر بعض

 تضررا األكثر المناطق أن على تإكد والمتخصصٌن الخبراء تقارٌر إن. الماضٌة

 غربً وجنوبً األفرٌقً الساحل مناطق فً تتركز الجفاف مشكلة  تداعٌات من
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 األنهار من كثٌر تعرضت ،حٌث دابرتها ضمن العراق ٌدخل التً ووسطها آسٌا

 الجرٌان والدابمة العمالقة األنهار من كثٌر جفاف إلى ،إضافة الجفاف الى الموسمٌة

 الري فٌها استعمل التً العالم دول أقدم بٌن من العراق ٌعد عامة وبصورة. موسمٌا

 اقتصاده بناء فً األمطار على االعتماد ٌمكنه ال المناخٌة خصابصه طبٌعة بحكم ،إذ

 فً لوقوعه ؛بالنظر والصناعٌة الغذابٌة المحاصٌل من إنتاجه وتؤمٌن ، الزراعً

 الجوفٌة المٌاه وتشكل. تقدم فٌما ذلك الى اشرنا ،مثلما الجافة وشبه الجافة المنطقة

 لمٌاه الحاجة من جداً  ٌسٌر جزء لسد تكفً وبالكاد محدودة وكمٌات شحٌحاً  مصدراً 

 فً وخاصة المزروعة المساحات بعض ري فً الزراعً واالستثمار الشرب

 . السطحٌة المٌاه مصادر عن البعٌدة المناطق

 التلوث موضوع ٌشغل. انعراق في انمياه تهوث مشكهة.  02 

 خاصةب،و االخٌرة السنٌن فً العالم سكان من كبٌر عدد اذهان انواعه اختالف على

 صحة على التلوث آثار لسكانها تنقل الٌومٌة االخبار اخذت التً الصناعٌة الدول فً

 بٌبة على المستقبلٌة آثاره إلى إضافة ، والحٌوانات البشر من وضحاٌاه االنسان

 مبكر وقت فً التلوث بمشكلة المتقدمة الدول اهتمت قدو. الجوانب شتى من الحٌاة

 الوالٌات انشؤتال الحصر  المثال سبٌل ،فعلى االخرى الدول من بغٌرها قٌاساً 

 اتخاذ عاتقها على اخذت التً 1970 سنة منذ البٌبة حماٌة وكالة االمرٌكٌة المتحدة

 أن فً شك من لٌسو. تنفٌذها ومالحقة التلوث من االمرٌكٌة البٌبة لحماٌة القرارات

 حجم نمو إلى ،إضافة التنمٌة وعملٌة االنسانٌة المجتمعات تطور رافق ما وأهم ابرز

 األرضٌة الموارد واستثمار إدارة سوء عن الناتجة البٌبٌة بالمشكالت ٌتجسد السكان

 والسابلة الصلبة الفضالت كثرة مع السكان حجم زٌادة  تترافق أن البدٌهً ،فمن

 االنسان صحة على تإثر مشكالت من الصناعً التطور ٌحمله عما فضال. والغازٌة

 خطورة أكثرها من التً الصناعٌة الفضالت زٌادة  مقدمتها ،فً البٌبة وسالمة

 مختلف ذلك الى وٌنضاف. والخدمٌة والغذابٌة الكٌماوٌة الصناعات فضالت

 والمبٌدات الكٌماوٌة األسمدة القطاع ادارة دأبت التً الزراعً النشاط فضالت

 المتخصصة المإسسات وتوجٌه مراقبة دون من الغالب فً تستخدم التً والسموم

 التلوث وٌعنً. خطٌرة وصحٌة بٌبٌة بمشاكل التسبب إلى ٌفضً ،ما الدولة فً

 ٌعنً ،ما ضارة عناصر إلى المفٌدة عناصرها وتحول البٌبة مكونات فساد البٌبً

 مكونات توازن فً اختالل أٌضا وهو. الحٌاة صنع فً المفترض لدورها فقدانها

 أن القول اخطا وال. بها الضر والحاق وتفاعلها عناصرها فً ٌخل ،وبما البٌبة

 إلى وٌشار. أشكاله بجمٌع التلوث جراء من تضررا البٌبة عناصر أكثر تعد المٌاه

 المٌاه)  باسم األساسٌة الطبٌعٌة وخصابصها نوعٌتها فً ترد ٌحصل التً المٌاه

 للنشاطات المباشر غٌر أو المباشر التؤثٌر جراء من مواصفاتها تتغٌر التً(  الملوثة
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 ضعف وبسبب. المختلفة البشرٌة لالستعماالت صالحٌة اقل ٌجعلها ،ما البشرٌة

 األنهار من كثٌر وتحولت المٌاه مشاكل تفاقمت العراق فً المابٌة الموارد إدارة

 السنوي العراقٌة األنهار مٌاه إٌراد تراجع إن. ملوثة انهار إلى وروافدها الربٌسة

 التلوث من مٌاهها تنقٌة عن األنهار لعجز ؛بالنظر التلوث مشكالت تفاقم إلى ،أدى

 بتلوث اسهمت التً المصادر اهم تالٌا ونسجل. النهري التصرٌف قلة جراء البسٌط

:  العراق فً المابٌة الموارد

 المخلفات من النوع هذا ٌشمل. انمذنية انثشرية انمخهفات. ا

 بوساطة وفروعها الربٌسة األنهار فً اٌداعها ٌجري وغازٌة وصلبة سابلة مواد

 الصحً الصرف مٌاه ،والسٌما  والقصبات المدن فً العاملة المجاري منظومات

 فً العادمة المٌاه من ٌطرح ما إن. العذبة المٌاه على المخاطر أكثر من تعد التً

 إلى زٌادتها احتماالت ،مع سنوٌا مكعب متر ملٌون(  400) على ٌزٌد العراق انهار

 كمٌة أن إلى الدراسات بعض وتشٌر. سنوٌا مكعب متر ملٌون( 800) من أكثر

 متر(  70-30)  بحدود تكون سنوٌا واحد شخص عن تنتج التً العادمة المٌاه

 المواد أنواع مختلف تستخدم المنازل أن إلى هنا االشارة المهم من ولعل. مكعب

 ،ما وغٌرها السابلة الوقود أنواع عن ،فضال والطبخ التنظٌف فعالٌات فً الكٌماوٌة

 المجاري طرٌق عن تنقل التً الملوثات إلنتاج صغٌرا معمال سكنٌة وحدة كل ٌجعل

 مساهمة جانب إلى، العذبة المابٌة المجاري فً رمٌها وٌتم الحوضٌة السٌارات أو

 الغازٌة أو الصلبة بالمواد البٌبً التلوث فً والمحالت والورش النقل وسابط جمٌع

 ٌتطاٌر ما ،أما المابٌة المجاري نهاٌتها مغلقة دابرة فً جمٌعها تدور التً السابلة أو

 عن ٌنقل أو وٌتحلل الغبار ذرات مع أو األمطار مٌاه مع فٌعود الهواء فً منها

 . مباشرة الجارٌة المٌاه إلى الغسل مٌاه مع أو الجوفٌة المٌاه طرٌق

 المصدر الصناعة تعتبر  . انصناعية انعادمة انمياه. ب

 بشكل واالنسان الحٌة الكابنات على سلبً تؤثٌر وهو، والجو المٌاه ث لتلو الربٌس

 من التصنٌع عملٌة فً تحتاجها التً المٌاه الصناعٌة المجمعات تؤخذ حٌث، خاص

 محملة تكون ان بعد االنهار الى استعمالها بعد هاتطرح ومن ثم والبحٌرات االنهار

 ،ما كادمٌوم ، زببق ، ورصاص سامة ومواد(  عضوٌة وال عضوٌة) ملوثة بمواد

 من االخرى واالحٌاء السمكٌة الثروة انقراض الى االنهار فً تراكمها إلى ٌإدي

 الصناعات مبات فعال بشكل تساهموفً بالدنا . االمراض مسببة الغذابٌة السلسلة

 العذبة المٌاه تلوث فً وغٌرها والبتروكٌمٌاوٌة واإلنشابٌة والكٌمٌاوٌة الغذابٌة

 حاجتها بفعل الربٌسة االنهار على المصانع هذه معظم اقامة لضرورة ؛بالنظر

 والمعدات المحركات لتبرٌد كوسٌلة او الصناعة فً اولٌة كمادة المٌاه الى الماسة
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 الكٌمٌاوٌة الصناعات أن القول وٌمكن. الصناعات هذه تستخدمها التً

 النشاطات هذه جملة ،ومن للمٌاه تلوٌثا الصناعات أكثر تشكل والبتروكٌمٌاوٌة

 التً االغذٌة وصناعة والمنظفات والسموم والمبٌدات االدوٌة صناعة االقتصادٌة

 سبٌل فعلى. والعضوٌة الكٌمٌاوٌة بالمواد الملوثة المٌاه من هابلة كمٌات عنها تتخلف

 تركٌزها نسبة ترتفع (4)( BOD)  الحٌوي األوكسجٌن مادة أن الحصر ال المثال

(  500-200)  بٌن ٌتراوح بمدى الغذابٌة الصناعات عن المتخلفة العادمة المٌاه فً

 الحٌاة بٌبة وعلى المستهلكٌن صحة على خطرا ٌشكل ،ما لتر لكل أوكسجٌن ملغم

 إن ،إذ المٌاه فً بها المسموح التركٌز معدالت تتجاوز جدا كبٌرة كمٌة ،بوصفها

 المٌاه نوعٌة جعل إلى تفضً لتر/ملغم(  10)  عن الحٌوي االوكسجٌن نسبة زٌادة

  . جدا ردٌبة

 القطاع أن فً شك ٌخامرنا ال.  انزراعية انعادمة انمياه. ج

 حجوم تقدر إذ. العراق فً للمٌاه وتبذٌرا استخداما البالد قطاعات أكثر ٌعد الزراعً

 المستهلكة المٌاه مجموع من% ( 90)  من بؤكثر القطاع هذا ٌستهلكها التً المٌاه

 40)  نحو وهو ما ٌعادل والبلدٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة البالد قطاعات عموم فً

 عن مباشرة أما المابٌة المجاري إلى منها كبٌرة نسبة تعود سنوٌا مكعب متر ملٌار( 

 الصرف  إلى ،إضافة المجاري منظومات بواسطة ،أو المبازل شبكات طرٌق

 وفروعها االنهار مناسٌب انخفاض مواسم فً الجوفٌة المٌاه طرٌق عن بٌعًالط

 تحوٌه لما؛ والفرات دجلة يلنهر الملوحة لزٌادة االساسً المصدر المبازل وتعد.

 سنوٌاً تر مكعب م ( ملٌار2)  من اكثر ٌطرح اي( % 20 ) الى تصل امالح من

 الحٌاة إلبادة مهما مصدرا تعدالتً  الكٌمٌاوٌة المبٌدات استخدام ذلك   إلى وٌنضاف.

 دراسة الى ٌحتاج موضوع وهو االسمدة استخدام حالة فً مشابهة والحالة المابٌة

 مٌاه من االنهار فً ٌطرح ماب ٌتمثل التلوث إلى وهناك مصدر اخر. موسعة

 االنهار الى تصرٌفها ٌتم مجزرة 90 الى العراق فً عددها ٌصل التً المجازر

 أن على. معالجة منظومات على يال تحتو المجازر معظم ألن ؛ معالجة دون

 ٌرمى بما حصرها ٌمكن ال الزراعً الصرف بمٌاه العراقٌة االنهار تلوث  مشكالت

 فً تصرٌفه ٌجري ما إلى االمر ٌتعداه ،بل  فقط العراق داخل فً البزل مٌاه من

 المٌاه ادارة بٌانات تشٌر إذ. وتركٌا سورٌا ،وبخاصة البزل مٌاه من المجاورة الدول

 العقدٌن فً جدا منخفضة كانت الفرات نهر مٌاه فً التلوث نسبة إن إلى العراقٌة

 ،بخالف الكاب مشروع بتنفٌذ تركٌا شروع قبل المنصرم القرن من والثامن السابع

 ارتفعت إذ. الثالثة األلفٌة وبداٌة الماضً القرن تسعٌنٌات فً مشكالت من ظهر ما

 والذي للنهر السنوي اإلٌراد لتناقص نتٌجة كبٌر بشكل الفرات نهر فً الملوحة نسبة

 واالستعماالت الزراعة اغراض فً مستعملة مٌاه عن عبارة ثلثه جعل إلى أفضى
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 الكٌمٌاوٌة األسمدة استخدام جراء من السامة بالملوثات ملٌبة وهً االخرى البشرٌة

 الزراعً اإلنتاج تصٌب التً واالمراض اآلفات مكافحة فً والسموم والمبٌدات

 ان حٌن فً لتر/  ملغم(  1800) حوالً الفرات نهر فً التلوث نسبة بلغت ،حٌث

 تؤثٌر شدة أن إلى االشارة المهم ومن. لتر/  ملغم(  800)  بحدود العالمً المعدل

 وكمٌة والمبٌدات االسمدة نوع على تعتمد الزراعة عن الناتجة العادمة المٌاه

 مدى أن إلى والبحوث الدراسات وتشٌر. الزراعٌة النشاطات فً منها المستخدم

 ٌذهب حٌن ،فً% ( 50) نحو ٌبلـــغ االسمدة من الزراعٌة المحاصٌل استفادة

 وخاصة االسمدة أن القول وٌمكن. فابدة دون من كمفقودات التربة فً الباقً

 والسموم المبٌدات أن إلى ،إضافة المٌاه تلوٌث فً تسهم والنٌتروجٌنٌة الفوسفاتٌة

 حٌن فً% ( 1) إال منها ٌصل ال قد والحشرات األمراض لمكافحة المستخدمة

.  المٌاه ومنها االٌكولوجٌة النظم الى% ( 44) من اكثر ٌنتقل

 خلفٌة على انعراقية انمياه تهوثل يةواقعرؤية  

 ،وقلة العراق فً المٌاه وخزانات والبحٌرات األنهار فً المٌاه مناسٌب انخفاض

 كثٌر تحول وصلبة سابلة ملوثات من فٌها ٌلقى عما ،فضال المابً التصرٌف كمٌة

) نحو إلى دربندخان بحٌرة مٌاه منسوب انخفض إذ. ملوثة مابٌة بٌبات الى مٌاه منها

 البالد فً األخرى والخـــــزانات السدود معظم على الواقع هذا وٌسري. متر(  40

االمتداد التارٌخً لتوجهات مإسسات البالد الحكومٌة والخاصة فً البالد وٌشكل ،

صورة حقٌقٌة لما تحملته مواردنا المابٌة على مدى عقود من الزمان تلوٌث ٌصل 

 مواد من كثٌر تترسب ،فعلى سبٌل المثال ال الحصر محلٌة مسبباتحد الكارثة ب

 قٌعان معظم ٌغطً الذي(  sludge bed ) الوحلً القاع وتكون المنزلٌة المخلفات

 نهر ٌلوث دٌالى نهر أن وضمن هذا السٌاق وجد.االنهار   فً تصب التً الجداول

 مٌاه استعمال بعد تتسرب التً المبازل مٌاه عن ناجمة أمالح من ٌجلبه بما دجلة

 فٌه التصرٌف كمٌة آسن نهر إلى دٌالى نهر تحول حٌث ، والخالص خرٌسان نهري

(  94.6)  مجموعه سنوي اٌراد ٌعادل ما أي ثانٌة/ مكعب متر(  3) من تقرب

 ملٌار(  5.16)  نحو السنوي اٌراده كان ان بعد دٌالى سد لمإخر مكعب متر ملٌون

 راكدا نهرا ٌصبح مستمرة فٌضانات ٌشهد كان الذي النهر هذا جعل ،ما مكعب متر

 فً الثقٌلة المٌاه العادمة للمٌاه مكبا تحوله عن ،فضال اسود لونها آسنة مٌاهه

 به المحٌطة الزراعٌة األراضً مبازل من فٌه ترمى التً المٌاه جانب إلى الرستمٌة

 ،حٌث جدا كبٌرة حدود إلى فٌه الملوحة تركٌز ارتفاع  إلى افضى الذي االمر وهو.

(  1119) نحو قٌمه ادنى سجلت حٌن ،فً لتر/ملغم(  3705)  العلٌا قٌمته بلغت

 وللمدن بعقوبة لمدٌنة لتر/  ملغم(  1932)   إلى وصل سنوي وبمعدل لتر/  ملغم
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 لسنوات طوٌلة شكلتو. المعالجة ومحطة دٌالى سد جنوبً الواقعة والقصبات

 رهالن مٌاه ألن؛ الشمالٌة المنطقة فً دجلة لنهر الملوثة المناطق أبرز نٌنوى محافظة

 إلى المحافظة مصانع من مجموعة من الٌه المطروحة الصناعة بفضالت ُتلََوث

) ما مقداره  ٌومٌاً  والنسٌج للغزل العامة الشركة تطرح حٌث، المجاري جانب مٌاه

 وقاعدٌة حامضٌة كٌمٌاوٌة مواد على الحاوٌة الملوثة المٌاه من مكعب متر(  4400

 مشروع  ٌومٌاً  هاٌطرح الملوثة المٌاه من مكعب متر(  4600)  إلى إضافة ،

)  الموصل فً للسكر العامة الشركة تطرح كذلك.(5) النهر الى الصناعً اإلسكان

 على الحاوٌة الفضالت وبعض البنجر خمٌرة فضالت من ٌومٌاً  مكعب متر(  120

 العراق مدن أكبر وفً. عالٌة بتراكٌز سكرٌة عضوٌة ومواد الكالسٌوم كربونات

 الفضالت من كبٌرة كمٌاتطرح ب صناعٌةال منشآتمن ال كثٌر  تقوم بغداد العاصمة

 صلما ي إلى إضافة، جزبٌاً  ةأو معالج معالجة دونمن  دجلة نهر مٌاه فً الصناعٌة

 النفاٌاتو بالصابون الغسل وفضالت سامةال موادالو كٌمٌاوٌةال موادمن ال النهر إلى

 المطروح الخلٌك حامض من بكمٌات النهر مٌاه تتلوث واسط محافظة وفً. المنزلٌة

 المٌاه من مكعب متر(  7000)  إلى إضافة، النعمانٌة فً الطبٌعً الخل معمل من

 العامة الشركة لنهرا إلى ٌومٌاً  هتطرح سامة كٌمٌاوٌة مواد على والحاوٌة الملوثة

 محافظةب الكبٌر المجر فً القصب سكر معمل ٌساهمو. الكوت فً القطنً للنسٌج

 الحاوٌةمن المواد  ثانٌة/  مكعب متر(  3.9)  بحوالً النهر مٌاه ثيتلو فً مٌسان

قبل اٌام  حذرتوتصدٌقا لما ذهبنا الٌه . (والكاربون والصودا الطعام ملح على

من  دجلة نهر الى الصحً الصرف مٌاه تصرٌف استمرار من واسط بٌبةمدٌرٌة 

 لها ستكون خطٌرة بٌبٌة كارثة الى سٌإدي ذلك أن ،مإكدة صناعٌة معالجة دون

 لمٌاه الكٌمٌاوٌة الفحوصات أن ةموضح، عموماً  المواطنٌن على سلبٌة تؤثٌرات

 ما وهو بها المسموح النسبة من أكثر فٌه الفوسفات نسبة تصاعد أظهرت النهر

 لمٌاه مجرى(  82)  هناك أنومما هو جدٌر باإلشارة . المواطنٌن على خطرا ٌشكل

 الى اضافة، للمحافظة اإلدارٌة الحدود ضمن دجلة نهر فً جمٌعها تصب مجاريال

 لتلك التصرٌفٌة الطاقة وتتراوح. السقً عملٌات عن الناتجة للمٌاه مبزل(  41 )

 تسبب أنها ٌعنً ما، الساعة فً تر مكعبم(  750)  إلى ( 150)  نما بً المجاري

 العلوم كلٌة من بٌبً كٌمٌابً فرٌق كشف بابلمحافظة  وفً. للمٌاه واضحاً  تلوثا

 النباتات من انواع ثالثة تلوث عن بابل جامعة فً المحلٌة البٌبة ابحاث ومركز

 المعٌمٌرة)  محطة من الخارجة بالمٌاه المسقٌة والشعٌر والبصل الخس هً الغذابٌة

 الى مشٌرا، الحلة مدٌنة فً الصناعٌة والمخلفات الصحً الصرف مٌاه لمعالجة (

 معالجة وحدة وجود عدمٌعود ل الرصاص ماعدا الثقٌلة بالعناصر التلوث سبب أن

 تبقى حٌث، المعٌمٌرة لمحطة الداخلة الملوثة لمٌاهتعالج عبرها ا متخصصة كٌمٌابٌة
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 ال الفرات نهر دور  أنوالالفت لالنتباه . معالجة دونمن  السامة الثقٌلة العناصر

 تلقً التً المشارٌع قلة من الرغم ،على المٌاه تلوث عملٌة فً اغفاله ٌمكن

 المٌاه أن  ٌتضح تقدم ماوعلى وفق . دجلة بنهر مقارنة النهر هذا فً بفضالتها

 تلوث على بالغاً  تؤثٌراً  تإثر وروافدهما والفرات دجلة نهري بها ٌؤتً التً الملوثة

 ،فضالً  البصرة محافظة فً السطحٌة للمٌاه مصدر ابرز ٌمثل الذي العرب شط مٌاه

 من كبٌرة كمٌات العام المصب ٌلقً حٌث المبازل بمٌاه الملوثة االهوار مٌاه عن

 العرب شط الى تتسرب التً الحمار هور وخاصة االهوار فً الفرعٌة المبازل مٌاه

 تجهناا كلما العرب شط مٌاه فً تزداد الملوحة كمٌة أن إلىهنا  ومن المهم االشارة.

 إضافة، النهر على الممتدة المدن سكان قبل من تلقى التً النفاٌات زٌادة بفعل جنوباً 

 عند بخاصة،و علٌه تهاحلوم تإثر التً العربً الخلٌج مٌاه من النهر مٌاه قرب إلى

الورق  معملً إن تلوث انهارنا آثار سلبٌة من تزٌد التً االمور منو. المد ظاهرة

 ولمحطة، معالجة اي دونن مشط العرب  الى همخلفات كالهما ٌطرح واالسمدة

 المٌاه بطرحها العرب شط مٌاه تلوث على السلبً اثرها الجنوبٌة المنطقة كهرباء

  . فٌه المذاب االوكسجٌن كمٌة انخفاض الى تإدي التً النهر الى الحارة

(  4)شكم رقم 

تعزض نً يصىرة تىضح اوخفبض مىبسٍب مٍبي وهز دجهت وجبوب مه انتهىث انذي 

 

    

 الكٌمٌاوٌة بالمواد كبٌر تلوث من العراق انهار تعانً السٌاق هذا وضمن  

 فاقت التً الملوثات من عالٌة تراكٌز على ؛الحتوابها والبٌولوجٌة والعضوٌة
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 تصب إذ. المابٌة للبٌبة الصالحة المٌاه نوعٌة لتحدٌد العراقٌة المحددات  بمعدالتها

 المٌاه اغلبها فً انحسرت التً المابٌة المجاري فً مٌاهها الصحً الصرف أنابٌب

 من ٌشربون الذٌن االشخاص حٌاة على كبٌر وخطر قلق مصدر جعلها ،ما كثٌراً 

 مقدار بقربها او منها تمر التً االنهار فً ٌزداد التً المناطق فً ،وبخاصة النهر

 وبكترٌا البرازي القولون بكترٌا تواجد تبٌن فقد،البٌولوجٌة  بالمواد التلوث

        . فٌها بكمٌات كبٌرة البرازٌة المسبحٌات وبكترٌا المسبحٌات

 ستفضً معالجة دون من االنهار فً الصحً الصرف مٌاه تصرٌف ظاهرة إن  

 البالد انهار أن ،حٌث شك بال وبٌبتنا المواطن ضحٌتها سٌكون بٌبة كارثة إلى حتما

 وبذلك منها بالقرب تمر او مباشرة ضفافها على تقع عدة بمدن تمر وتوابعها الربٌسة

 سبٌل فعلى. والقصبات المدن لهذه بالنسبة للحٌاة عنه غنى ال مصدراً  مٌاهها تعد

 كثٌراً  تغٌر قد بغداد بالعاصمة مروره عند دجلة منظر أن نالحظ الحصر ال المثال

 مٌاه ربط جانب إلى ، فٌه النفاٌات ورمً مناسٌبه وانخفاض المٌاه تقص بسبب

 تشٌٌد  ظاهرة تنامً ذلك إلى وٌضاف. بٌبٌة بكارثة ٌنذر ،ما مجراه فً المجاري

 من البالد مناطق بمختف النهر حوض فً الخضر مزارع واقامة العشوابٌة المنازل

 ودابـــــرة والبٌبة كالبلدٌــــة المعنٌة الجهات قبل من رادعة إجراءات نلمس أن دون

 أن ٌجب البٌبة على الحفاظ مسإولٌة إن. النهر حماٌة عن المسإولة المابٌة الموارد

 جانب الى الحكومٌة والجهات المإسسات جمٌع فٌها وتشترك تضامنٌة تكون

 الصرف مٌاه أن بحقٌقة الجمهور توعٌة بوسعها التً المدنً المجتمع مإسسات

 المزارعٌن من الكثٌر ٌقوم التً االسمدة عن الناتجة الكٌمٌاوٌة الملوثات و الصحً

 وٌمكن. المابٌة ثروتنا لها تتعرض التً الملوثات أبرز تعد مزارعهم الى بإضافتها

 فً مقدمتها العراق فً المٌاه تلوث مشكلة وراء تقف ومتعددة كثٌرة أسباب أن القول

 دول من العراق إلى الداخل الماء قلة بسبب والفرات دجلة نهري مٌاه منسوب قلة

 مختصون خبراء ٌإكد ،حٌثُ  الماء منسوب مستوى فً بانخفاض تسبب ؛ما الجوار

 غٌر ،وجعلها المٌاه تصفٌة عملٌة على كبٌر بشكل ٌإثِّر ذلك أن المٌاه معالجة فً

 تكون الجراثٌم تركٌز نسبة أنَّ  أهمها كثٌرة صعوبات تبرز ،حٌث للشرب صالحة

حلة المٌاه فً عالٌة  المٌاه تلوث ،فان الٌه ذهبنــــــــا لما وتصدٌقا. والمنخفضة الضَّ

 بعملٌة تعالج التً ألمعبؤة المٌاه استهالك إلى الناس من كثٌر لجوء فً تسبب

 او باألوزون ،وتعقم أخرى متبقٌات اٌة او كالتراب الرواسب إلزالة الترشٌح

 فً المٌاه لتصفٌة المحلٌة لمصانع  انتشار إلى افضى ،ما البنفسجٌة الفوق باألشعة

 المعامل انتشرت ،حٌث قٌاسٌة معاٌٌر وجود دون من البالد محافظات من العدٌد

ومن العوامل االخرى . العراقٌة الصحة وزارة لدى منها قلٌل عدد سجل التً

)  وبخاصة األنهر فً والمستشفٌات المصانع نفاٌات القاءالمساهمة بتلوٌث مٌاهنا 
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 إلى تعود التً المٌاه معالجة وطرق وسابل قدم إلى إضافة، ( الفرات و دجلة

ةاستخدام بفً وحدات المعالجة  المٌاه تصفٌة تتم إذ. الماضً القرن سبعٌنات  مادَّ

على  عشوابً التً ٌجري احٌانا اضافتهما بشكل الكلور مادة إلى ،إضافة الشب

 وٌنضاف. المواطن صحة علىنتابج عكسٌة  إلى ،ما ٌفضًالرغم من خطورتهما 

 عن الناتجة الملوثات أنمن  ةـالمحلً الدراسات من كثٌر ذلك ما بٌنته  إلى

 اتضح إذ. ة منهامعالجال ذلك فً بما المٌاه نوعٌة على سلبٌة اثارا تسبب المستشفٌات

 البالد مستشفٌات بعض فً الموجودة المعالجة محطات من المطروحة المٌاه أن

 لتلك المفترض التعقٌم ؛النعدام فٌها تلقى التً المابٌة االجسام على خطرا تشكل

 ان ،حٌث والتحلٌل للبحث محطاتها اخضاع جرى التً المستشفٌات فً المطروحات

 والملوثة السامه المواد معالجة فً فعالٌتها ونسب محدودة المحطات هذه عمل كفاءة

 الطبٌة الفضالت رمً عدم ضرورة على اخرى دراسات وتإكد. (6)%37 من اقل

 المعالجة كلف تزٌد ألنها األخرى، البلدٌـــــــة الفضالت مع المستشفٌات عن الناتجة

 الخطرة الكٌمٌاوٌة والمواد المختبرات فضالت من تحوٌه لما ؛بالنظر العادمة للمٌاه)

 هذا وضمن.(7)(الخ...المشعة والمواد والزببق واألسٌتون الزاٌلٌن) مثل والسامة

 الملوثات بمعظم كبٌرا تلوثا ٌحوي الحلة شط إن إلى اخرى دراسة توصلت السٌاق

 وحدة(  38-30)  بٌن العكورة تراوحت ،فقد والبكترٌولوجٌة والكٌمٌاوٌة الفٌزٌابٌة

 لتر/ماٌكرومول 0.9-0.1 والنترٌت(  8.3-7.9) بٌن تتراوح Ph و NTU كدرة

 2.3-1.7)  بٌن والفوسفات لتر/  مول ماٌكرو(  55)  بحدود  No3 والنترات

 لتر/الكالسٌوم كربونات ملغم(  673-550)  بٌن العسرة وقٌم لتر/  ملغم(

  المذاب واالوكسجٌن لتر/  الكالسٌوم كربونات ملغم(  83.6-66.1) والمغنٌسٌوم

 الفحص بٌن ،كما لتر/ملغمBod 3.7و لتر/  ملغم( 5.9-4.3)  بٌن تراوح

 تقرٌر وفً. (8)بابل محافظة حدود داخل الحلة فً نسبها ارتفاع البكترٌولوجً

 االنسان أن ظهر الجوفٌة المٌاه تلوث حول العراق فً البٌبة تلوث بحوث لمركز

 فً دقته لعدم الجوفٌة المٌاه تلوث فً مباشرة غٌر او مباشرة بصورة ٌساهم

 السطحٌة المٌاه الى المختلفة الملوثات طرح طرٌق عن او اآلبار من المٌاه استخراج

 التً المكشوفة اآلبار حالة فً الجوفٌة المٌاه الى مباشرة فضالت طرح او والتربة

.    (9)للمٌاه االصلٌة المكونات الى جدٌدة ملوثات تضٌف

 ظهرت التارٌخٌة الوثابق الى استنادا. االىوار تجفيف مشكهة. 03

 تنفٌذ اقترح عندما 1911 عام وٌلكوكس ولٌم تقرٌر فً الحمار هور تجفٌف فكرة

 الجباٌش مدٌنة فً الحمار هور مخرج مع الطار منطقة فً الفرات نهر نهاٌة ربط

 المابٌة مصادره أهم من الحمار هور لٌحرم الجانبٌن على المجرى لهذا سداد ووضع
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 األول فٌصل العراق ملوك اول على األهوار تجفٌف مشروع فكرة عرضت وحٌن.

 تقرٌر فً الحمار هور تجفٌف ظهر كما( .أهوار دون من عراق ال) قابال رفضها

 هذه أن ،غٌر المالحة وبزل ري مشروع باسم 1958 عام وشركاءها تبٌت شركة

 وفً.  الماضً القرن ثمانٌنات فً السابق النظام عهد فً إال تنفذ لم المقترحات

 عام الشعبانٌة االنتفاضة  بعد  للتجفٌف االهوار تعرضت الماضً القرن تسعٌنٌات

 اجمالً من % (4)  سوى  العالم فً مابٌة مسطحات اكبر من ٌتبقى ولم. 1991

 الذي السٌاسً التغٌٌر وبعد. منها% ( 96)  تجفٌف جرى ان بعد الكلٌة مساحتها

 إال ، األهوار لتنمٌة بمشارٌع الحكومة بدأت م 2003 عام نٌسان فً العراق شهده

 إعادة ومحاوالت بإنعاشها المباشرة بعد للتغذٌة مابٌة موارد من إلٌها وصل ما أن

(  20)  بحدود تقدر التً   تخزٌنها طاقة عن وبعٌدة جداً  محدودة تزال ما تؤهٌلها

  سكان وعموم السكانٌة التجمعات ،فان الٌه اشرنا لما ،ومصداقا مكعب متر ارــــــملً

 ( 5 رقم شكل) 

 للجو طبٌعً ومرشح العالم فً النادرة المائٌة المسطحات من االهوار كانت حٌن

 

 على سنوات بعد المركزٌة والحكومة المحلٌة بالجهات االستنجاد كثٌرة األهوار

 إٌراداتها وتراجع المٌاه نقص مشكلة لتنامً ؛بالنظر األهوار وإحٌاء إعادة برنامج

 صٌد ،وبخاصة االقتصادٌة األهوار سكان نشاطات على سلبٌة بآثار تنعكس التً



 

 34 

 البٌبً المتحدة األمم لبرنامج تقرٌر وٌقول.  الجاموس وتربٌة والزراعة األسماك،

 كانت العشرٌن، القرن من السبعٌنٌات أوابل فً: ) األهوار تؤهٌل بإعادة لمهتما

 مستنقعٌة وأراضً طٌنٌة وأراضً بحٌرات مجموعة من تتؤلف األهوار مناطق

 مساحة على وتمتد والفرات، دجلة حوض من األدنى الجزء فً بعضها، مع متصلة

 العالٌة السدود إنشاء سبـّب وقد. وإٌران العراق من مربع كٌلومتر ألف 20 من أكثر

 فً األهوار أراضً تغذي كانت التً التدفقات وأوقف المٌاه انسٌاب فً انخفاضاً 

 90 من أكثر كان 2000 العام وبحلول. التلّوث تركٌز فً زاد ،مما األسفل الحوض

 الطبٌعً النظام إلى أساءت الملح من طبقات وظهرت جفّ  قد المنطقة من المبة فً

 ظهرت عالتدهور السري معدلفعل وب. المٌاه تصرٌف مشارٌع من كثٌر إنشاء ،

 ال المثال سبٌل وعلى( . 2000 السنوات منتصف فً كلٌاً  األهوار اختفاء إمكانٌة

 كٌلومتر(  174)  نحو التجفٌف عملٌات بعد الحمار هور مساحة بلغت الحصر

.  األصلٌة مساحته من% ( 94)  بنسبة تقلصها ٌعنً ،ما مربع

 بلغت 2004 سنة فً الفرات نهر مٌاه إطالقات وزٌادة الهور منافذ فتح وبعد  

 للطٌران الوطنٌة اإلدارة وزعت 2000 عام وفً. مربع كٌلومتر(  824)  مساحته

 المبة فً 90 تجفٌف تإكد صوراً  األمٌركٌة المتحدة الوالٌات فً( ناسا) والفضاء

 األهوار مناطق تعد. العالم فً بٌبٌة كارثة أكبر ذلك أن ،وقالت العراق أهوار من

 هذا وٌشكل. آسٌا وغربً األوسط الشرق فً نوعه من بٌبً نظام أكبر العراقٌة

 ثالث بٌن األهوار وتمتد. لبنان مساحة من أكبر مساحة  الشاسع المابً المستنقع

 طرق من ٌتجزأ ال جزء وهً. ،والبصرة قار ،ذي مٌسان هً جنوبٌة محافظات

 باالنقراض، المهددة الحٌوانات أنواع ودعم القارات، بٌن ما المهاجرة الطٌور عبور

 فً البحري البٌبً النظام وكذلك العذبة، المٌاه أسماك صٌد مناطق واستمرارٌة

 مناطق تعتبر ، البٌبة على اإلٌجابٌة لتؤثٌراتها البٌبٌة أهمٌتها إلى وإضافة. الخلٌج

 السنٌن آالف منذ األصلٌٌن للسكان موطناً  كانت إذ.  له نظٌر ال إنسانٌاً  تراثاً  األهوار

 لعوامل البٌبً المناخ تعرٌض هو األهوار تجفٌف لعملٌة  المباشرة االثار اهم ومن.

 الواسع المابً المسطح هذا كان ،إذ والرطوبة الحرارة معدالت على أثرت سلبٌة

 فقد ،وبذلك والشرقٌة الجنوبٌة المناطق من تهب التً الرٌاح أثر تخفٌف فً ٌساهم

 ،ومنع المرتفعة الصٌف حرارة زٌادة منع فً ٌساهم مهماً  بٌبٌاً  عامالً  العراقً المناخ

 األهوار فً وجدت التً والطٌور. المجاورة المناطق فً التصّحر مساحات زٌادة

 التجفٌف قبل الطٌور أعداد وكانت. لتجفٌفها السلبٌة اآلثار من تسلم لم األخرى هً

  . طٌر آالف خمسة الى الطٌور أعداد تناقصت التجفٌف وبعد طٌر، ألف 18 نحو

 انعراق اىوار تواجو انتي انتحذيات
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 نظاما االوسط الشرق منطقة فً المابٌة االجسام اهم تعتبر التً العراق اهوار تشكل

 كما والنباتات، الحٌوانات من هابل تنوع ادامة من قرون عدة عبر تمكن فرٌدا بٌبٌا

 تهدٌدا متمٌز حٌاة اسلوب تطوٌر من سكانها الشاسعة ومساحتها طبٌعتها مكنت

 وعلى الرغم من محاوالت اعادة الحٌاة الٌها بعد عملٌة.تمثل فاألهوار. جدٌدا

نقص و الجفاف بسبب ثانٌة تنكمش هاأن إال. الماضً القرن ثمانٌنٌات فً تجفٌفها

 نهري على السدود ببناء للعراق المجاورة الدول قٌام عن المتؤتً المٌاه امدادات

 فً عاشوا الذٌن االهوار عرب من العدٌد اضطر ،ما وروافدهما والفرات دجلة

 كانت التً أن المنطقة إذ. جدٌد من هجرها إلى السنٌن آلالف البٌبة هذه مع تناغم

 إلى التجفٌفها حول البردي،القصب  وحقول المٌاه من شاسعة مساحة عن عبارة

 روحٌن كان العالم ٌنتظر ازدهار األهوا. الطٌنٌة السواقً تتخللها جرداء صحراء

 الى الحٌاة ها ،ما اسهم بإعادةعن المٌاه حجبكانت ت التً السدود بعد ازالة جدٌد من

 تقلصتو جدٌد من تدهور الوضع ،فان مساحتها من المبة فً(  40 ) من اكثر

 ،والوضع السابقة مساحتها من فقط المبة فً(  30)  الى ثانٌة االهوار مساحة

 نشهده الذي المٌاه نقص اٌرادات إن. اخرى لسنة االمطار انحبست اذا للتفاقم مرشح

 وعلى المتوفرة المٌاه نوعٌة على وتؤثٌراتها هانتابج تنعكس كبٌرة مشكلة ٌمثل حالٌا

 النزوح على المنطقة سكانكثٌر من  الذي تسبب باجبار االهوار فً البٌبً التنوع

 بمٌاه التلّوث: هً متعددة ألسباب المٌاه نوعٌة رداءة من المنطقة تعانً وحالٌا. منها

 ،التلّوث الحشرٌة بالمبٌدات ،التلّوث الملوحة نسبة ،ارتفاع الصحً الصرف

 قلة إلى المشكالت هذه سّبب وٌعود. األنهار أعالً من القادمة الصناعٌة بالمخلفات

 مٌاه ومعالجة المٌاه نوعٌة إدارة ضعف الى ،إضافة لألهوار الداخلة المٌاه كمٌات

 حٌث عام صحً مسح بإجراء الدولٌة للتنمٌة األمٌركٌة الوكالة وقامت. الصرف

 ال إذ. للمواطنٌن الحالٌة االحتٌاجات أشد من هو للشرب الصالح الماء أن اتضح

 األهوار من المنقى وغٌر المعالج غٌر الماء شرب سوى خٌاراً  السكان معظم ٌمتلك

 ممثلٌن مع للبٌبة المتحدة األمم برنامج أجراها التً المباحثات أكدت وقد. مباشرةً 

 هو للشرب الصالح الماء توفٌر أن المعنٌة المحافظات فً ومسإولٌن السكان عن

جانب االثار السلبٌة التً تعرضت لها اهوار  إلىو. للسكان بالنسبة األولى األولوٌة

 السنوات فً االمطار هطول ندرةالعراق من جراء سٌاسات دول الجوار ،فان 

 من حل بؤي الوحٌد السبب لٌست انها ،إال هاالنحسار المباشر بتعتبر السب االخٌرة

 مشكلة إن ىالمتحدة إل لألمم التابع البٌبة برنامج فً الخبراء شٌرإذ ي. االحوال

 واحدا كان(  2008-2007 ) ،فموسم حقا خطٌرة العراق منها ٌعانً التً الجفاف

 دجلة منابع فً الثلوج تساقط مستوى كان كما االطالق على مطرا المواسم اقل من

 االمطار تساقط حال فً حتىانه وٌإكد الخبراء . االعتٌادي من اقل والفرات
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 شٌدت التً االروابٌة والمشارٌع السدود كثرة ،فإن الطبٌعٌة فوق بمعدالت والثلوج

 .  االهوار عن المٌاه من كبٌرة نسبة بحجب كفٌلة والفرات دجلة نهري حوضً على

 الدراسات إلى باالستناد.  والجيىبىلتيكية السياسية المشكالت.4 

 إذ. الدولٌة العالقات فً التوتر زٌادة إلى العذبة المٌاه نقص ،سٌفضً الجٌوبولٌتٌكٌة

 المعمورة ارجاء فً المٌاه مستهلكً عدد أن إلى االممٌة المنظمات تقارٌر تشٌر

)  إلى المستهلكٌن عدد ارتفع حٌن ،فً م 1950 سنة نسمة ملٌار(  2.5)  إلى وصل

 عدد وصول سٌشهد م 2025 عام أن وٌعتقد. م 2005 عام فً نسمة ملٌار(  6

 المتاحة المٌاه كمٌات أن لالنتباه والالفت. نسمة ملٌار(  8)  إلى المٌاه مستهلكً

 الدراسات وفق وعلى. م 1950 عام فً منها تٌسر مما اقل ستكون حٌنبذ

(  10400) من العالم فً المٌاه من الفرد حصة ،انخفضت الحدٌثة الجٌوبولٌتٌكٌة

 نسبة وبمقارنة. م 2000 عام مكعب متر 6200 نحو الى م 1973 عام مكعب متر

% ( 6)  الى% (  10) من انخفضت انها ،نجد الطلب حجم الى المابٌة الموارد

 فً السكانٌة الزٌادة بالحسبان اخذنا ما إذا. خطٌرا مإشرا ٌعد ،ما ذاتها المدة خالل

 ملٌار(  3.5 -2) بٌن معاناة منه ٌتوقع الذي االمر وهو. االستهالك وطبٌعة حجم

 السكان عدد اضعاف عشرة بواقع ،أي م 2050 عام المٌاه نقص مشكلة من نسمة

 غٌر اجزاء أن ذلك الى وٌنضاف. م 1990 عام المٌاه نقص مشكلة من عانوا الذٌن

 بفعل القادمة سنة الثالثٌن خالل التصحر إلى ستتعرض الخصبة االراضً من قلٌلة

وعلى الرغم من قبول . الحراري االحتباس ظاهرة من الناجمة المناخٌة التغٌرات

مٌاه االنهار التً  مالعالم االعراف الدولٌة التً تحتم االتفاق على استخدااغلب دول 

منها ،فان القرن الماضً  أيتشترك فٌها اكثر من دولة استخداما ال ٌضر بمصالح 

شهد جدال واسعا حول امدادات المٌاه العذبة المتنازع علٌها بٌن كثٌر من الدول فً 

قصها بقعل عوامل كثٌرة فً مقدمتها ارتفاع ظل تزاٌد الطلب على المٌاه مقابل تنا

معدالت النمو السكانً وخٌبة كثٌر من الدول فً تنظٌم شإونها المابٌة مع الدول 

وكان من .المتشاطبة معها ،او تلك التً تقع فٌها منابع االنهــــــــار الربٌسة 

 وةثر تسٌٌس صوب جمٌعها تنحى واصطالحاتتداعٌات هذا الواقع بروز مفاهٌم  

 ،القنبلة المٌاه ،ازمة المٌاه ،مشكلة المٌاه ،سالح المٌاه حرب:  ذلك امثلة ومن. المٌاه

 امتدادات إن. للحدود العابرة والمٌاه السٌاسً ،التعطٌش االزرق ،الذهب المابٌة

 فً المٌاه مشكلة جعل تركٌا مع وبخاصة الجوار دول فً والفرات دجلة حوضً

 من هً السطحٌة المٌاه مصادر من( % 75)من أكثر ،ألن تعقٌدا أكثر العراق

 إلى منها المطلوبة الكمٌة تدفق وضمان بها التحكم عملٌة ٌجعل ،ما العراق خارج
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 سٌاسً كسالح المٌاه إلى تنظر أخذت الدول من كثٌرا ألن. عسٌرا أمراً  العراق

 . واستراتٌجٌة سٌاسٌة أهدافاً  تحقق ان خالله من تستطٌع وجٌوبولتٌكً

 ( 5جدول رقم  )

 حوضا دجلة والفرات

انىسبت انمئىٌت  كٍهى متز مزبع 

 مه انمجمىع

 45.8 359.300 مسبحت حىض دجهت وانفزاث داخم حذود انعزاق

ضمه انحذود  مسبحت حىض دجهت وانفزاث

 انتزكٍت

162.200 20.7 

ضمه انحذود  مسبحت حىض دجهت وانفزاث

 االٌزاوٍت

146.500 18.7 

ضمه انحذود  وانفزاث مسبحت حىض دجهت

 انسىرٌت

70.900 9.0 

ضمه انحذود  مسبحت حىض دجهت وانفزاث

 انسعىدٌت

45.600 5.8 

جمهت مسبحت حىض دجهت وانفزاث خبرج حذود 

 (تزكٍب واٌزان وسىرٌب وانسعىدٌت ) انعزاق 

425.200 54.2 

 100 784.500 انمجمىع

 

الخلف ، محاضرات فً جغرافٌة العراق الطبٌعٌة محمد جاسم . د -16جاسم محمد خلف. د:   المصدر

 .   156ص  ،  1961مطبعة لجنة البٌان العربً . واالقتصادٌة والبشرٌة 

 ان بعد وذلك حقٌقٌة مشكلة إلى التركً وبخاصة الخارجً التهدٌد تحول وقد   

 انهما تقول ألنها دولٌٌن نهرٌن والفرات دجلة نهري بان االعتراف تركٌا رفضت

 مٌاه بتقسٌم الخاص الدولً القانون بتطبٌق تطالب ال ،لكً للحدود عابرٌن نهرٌن

 مشارٌع إقامة على وسورٌا تركٌا وخاصة الحوض دول تسارع إن. الدولٌة األنهار

 لنهر السنوي اإلٌراد تناقص إلى أدى والفرات دجلة منابع على والخزن الري

تر مكعب م(  500 ) نحو إلى السنوي تصرٌفه معدل تراجع ،فقد كبٌر بشكل الفرات

ملٌار (  16)  مقداره سنوي اٌراد ٌعادل ما أي التركٌة السورٌة الحدود عند ثانٌة /

 منها العراق ،حصة 1987 عام التركٌة السورٌة االتفاقٌة بحسب مكعب رمت

 حصة،و( % 58) تكون 1989 سنة والعراق سورٌا بٌن المعقودة االتفاقٌة وبحسب

 رملٌار مت(  6.7)  و 3ملٌارم(  9.3 ) ٌعادل ما أي% 42 بحدود منها سورٌا

على ان هذه الكمٌات تتوقف ، التوالً على اممنه كل حصة سنوي كإٌراد مكعب
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تر م(  450 ) من اكثر فهً تركٌا حصة اما.  الطبٌعٌة المناخٌة لظروفعلى ا

 إلى وٌضاف. سنوٌا مكعب رملٌار مت(  14.2 )نحو ٌعادل ما أي ثانٌة /مكعب 

 تصرٌفها ومعدل والساجور والخابور البلٌخ روافد من اٌراداتها سورٌا حصة

 مكعب  رملٌار مت(  2.2 ) ٌعادل ما أي ثانٌة /تر مكعب م(  70)  نحو السنوي

 غٌر التً اشٌر لها فٌما تقدم تعتبر الحصص أن والالفت لالنتباه. سنوي كإٌراد

 فً ،فاألمطار المناخٌة بالظروف رهن ألنها؛ والنوعٌة الكمٌة حٌث من مضمونة

 السنوات أخذت ،حٌث رطبة وأخرى جافة سنوات وجود إلى إضافة ، سنوي تذبذب

 اإلٌرادات تنخفض وفٌها مستمر بشكل والفرات دجلة حوض دول تضرب الجافة

.  المعتادة السنوٌة اإلٌرادات نصف نما دو إلىٌقرب  جدا كبٌر بشكل

  واحارىا عهى انعراق انتركيةانسذود وانمشاريع 

توجه تركٌا إلقامة سدود على نهري دجلة والفرات فً اراضٌها التً ٌنبعان  إن.

لتزوٌد بعض ( مشروع انابٌب السالم ) طرحها مشارٌع منها  إلى إضافة منها ،

الدول العربٌة واسرابٌل بالمٌاه ومشروع تحوٌل تركٌا الى بستان او سلة الشرق 

االوسط  ؛ٌملً على القٌادات االدارٌة العراقٌة التعامل مع موضوع المٌاه العراقٌة 

كٌة اجد من المهم االشارة وألهمٌة السدود والمشارٌع التر.بجدٌة واهتمام كبٌرٌن 

ولعل من أهم السدود والمشارٌع .الى اهمها بإٌجاز الستكمال متطلبات البحث 

 . التركٌة تتمثل فً  سد اتاتورك ومشروع الغاب ومشروع سد الٌسو 

قامت تركٌا ببناء اكبر ، الماضً القرن تسعٌنٌات فً . سد اتاتىرك. ا

 بوسعهسدودها على نهر الفرات المتمثل بسد اتاتورك الذي ٌعد مشروعا عمالقا 

 الكهربابٌة الطاقة بلغ،وت تر مكعبم ملٌون( 84.500) ىال تصل مٌاه كمٌة حجز

وٌقع . تقرٌباً  ساعة/واط كٌلو ملٌار( 22)هذا المشروع ما ٌقرب من  سٌولدها التً

كم من ( 600)بعد  ىعل البحر سطح مستوى عن( م400) هتفاعار ٌبلغالذي  السد

وهو سد ركامً ٌستخدم للري .انقرة فً منطقة ال تبعد كثٌراً عن الحدود السورٌة 

ملٌون واط ( 300)وتولٌد الطاقة الكهربابٌة ،ٌحوي ثمانٌة مولدات توربٌنٌة قدرتها 

،كما ٌستخدمان لتحوٌل المٌاه إلرواء ( كم36)،ونفقٌن طول الواحد منهما 

ومن ممٌزات سد اتاتورك قدرته على تخزٌن .راضً هكتار من اال( 700.000)

كمٌات كبٌرة من المٌاه لالستفادة منها ألغراض االرواء ،وال تقل اهمٌة السد فً 

مجال انتاج الطاقة الكهرومابٌة عنها فً مجال االرواء ؛لضمان تحقٌقه االكتفاء 

ومما .األخرى الذاتً لتركٌا فً احتٌاجاتها من الطاقة ،فضالً عما تحققه السدود 

مشارٌع التنمٌة التً تعمل تركٌا على انجازها ضمن مشروع  أن ٌستلفت االنتباه
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( سد اتاتورك وسد الٌسو و سد اورفة والسدود االخرى)جنوبً شرقً االناضول 

 .من حاجة تركٌا من الطاقة %( 46)ستوفر حوالً 

 ( 6شكل رقم ) 

 صىرة لسد اتاتىرك من الجى 

 الفرات على التركٌة التنمٌة مشارٌع من جراء العراق معاناة أن ٌإكد المتخصصون

 والطمى الملوحة وازدٌاد النهر مناسٌب النخفاض ؛بالنظر جداً  كبٌرة ستكون

 سورٌا الى الفرات نهر من ملوثة مٌاه دفع نتٌجة نوعٌتها على التؤثٌر وكذلك النهري

%( 70) الى  فٌها تصل نسبته( Bod) الحٌوي االوكسجٌن أن ،حٌث والعراق

 والنشادر والبٌكربونات والكالسٌوم الفوسفات عناصر نسبة أن ،فضال عن لتر/ملغ

 سامةتكون  وانما، فحسبعلى تلوٌثها المٌاه  رال تقتص الطٌارة العضوٌة والمواد

مع  الزراعة على ضارةال هااثارالحٌاة الى جانب  بٌبةو االنسان على اخطار ولها

ومن المناسب . الجوفٌة المٌاه الى الملوثات هذه تسرب رخط تزاٌد المخاوف من

 ٌعٌشون ملٌون( 5.5) من واكثر مزارع ملٌون( 1.5) حوالً تضرر االشارة الى

 1990 عام فً شهر لمدة الفرات نهر مٌاه تدفق توقف بسبب النهر ضفاف على

 فً للكٌمٌاوٌات( داو ) تركٌا تنحى باتجاه مقولة ربٌس مجلس  شركة  أن وٌبدو.

 ،وأن والعشرٌن الحادي القرن نفط هو الماء إن )من  الدولً االقتصادي المنتدى

  (. النفط وراء حالٌا فٌه ٌلهثون الذي الحماس بنفس وراءه سٌلهثون الناس
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 انكثير االناضول مشروع) مشروع انغاب  .ب

 ) 

تر م ملٌار( 100) بما ٌقرب من التخزٌنٌة تهقدر تقدرالذي  المشروع ٌهدف هذا

احٌاء مناطق جنوبً شرقً تركٌا او بالد االناضول المجاورة للحدود مع  إلى مكعب

تركٌا من خالل هذا المشروع بكمٌات المٌاه المتدفقة الى  تتحكموالعراق وسورٌا ،

سداً ضخماً ،فضالً عن  (22)ٌتكون مشروع الغاب من .نهري دجلة والفرات 

 أن مشروع تخزٌنً ومحطات طاقة كهربابٌة وشبكة اروابٌة كبٌرة ،والالفت لالنتباه

تمثل ثالثة اضعاف القدرة التخزٌنٌة للسدود العراقٌة والسورٌة  التخزٌنٌة قدرته

انعاش االقتصاد فً  إلى تسعى الحكومة التركٌة من اقامتها مشروع الغاب.مجتمعة 

ورفع مستوى االٌرادات الفردٌة ،والقضاء على البطالة ،وخدمة اهداف االناضول ،

تؤمٌن االستقرار االجتماعً والنمو والنهضة القومٌة ،وتؤتً الطاقة والزراعة فً 

طلٌعة المهمة التً تؤخذ مكانها فً هذا المشروع مثل المواصالت والمساكن 

شروع فً العالم ٌشمل وٌعد مشروع الغاب اضخم م.والصناعة والصحة والسٌاحة  

ملٌون ( 8.5)ثمانً محافظات ،وعند اتمامه تقارب المساحة المروٌة من خالله 

 أن ومما هو جدٌر باإلشارة.من مساحة االراضً التركٌة %( 19)هكتار أي نحو 

ارتفع خمسة اضعاف بالمقارنة مع السنوات الماضٌة  للمنطقة الزراعً االنتاج

 لتركٌا ما ٌإشر اهمٌته ،ملٌون شخص ( 3.5) إلى توفٌر فرص عمل إلى،اضافة 

وٌلعب هذا المشروع العمالق دوراً كبٌراً فً تحرٌك االقتصاد التركً ،حٌث سجل .

،وبلغ اجمالً الدخل القومً  2003فً عام %( 5.9)االقتصاد التركً نمواً معدله 

ملٌار ( 116)فٌما ٌتعلق بالتجارة الخارجٌة فقد بلغ حجمها  أما ملٌار دوالر ، 240

 على(  الكاب)  مشروع من متقدمة لمراحل تركٌا تنفٌذ إن .دوالر فً العام نفسه 

 متر ملٌار(  100)  من اكثر خزن امكانٌة من مكنها والفرات دجلة نهري منابع

 الضغط ممارسة فً رغبتها عند النهر مٌاه فً التحكم من قادرة ٌجعلها ،ما مكعب

 إن . وسورٌا العراق مع والخالفات االزمات اوقات فً والجٌوبولتٌكً السٌاسً

 الى تفتقر التً الكهربابٌة الطاقة تولٌد هو الكاب مشروع من تركٌا أهداف ابرز

 والنظٌفة الرخٌصة الطاقة توفٌر فً العراق مهمة ٌسهل ،وهذا التقلٌدٌة مصادرها

 شمال فً األزل ومنذ الساعة مدار على ٌهدر الذي الطبٌعً الغاز طرٌق عن لتركٌا

 الن تفضٌلٌة بؤسعار وذلك ، استثمارها منذ النفطٌة حقوله جمٌع وفً العراق

 التفاهم عملٌة ٌسهل سوف حٌوٌة ومصالح اقتصادٌة بعالقات تركٌا مع االرتباط

 تتمتع تركٌا ان خاصةوب، عادل بشكل الحصص وتوزٌع المٌاه مشكلة حل على

 تساقط تستلم حٌث، وسورٌا بالعراق مقارنة ممتازة وهٌدرولوجٌة مناخٌة بظروف
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 ومٌاه سنوٌا مكعب رملٌار مت(  518)  بنحو تقدر وأمطار ثلوج شكل على سنوي

 ( ملٌار7 )وبنحو تركٌا داخل من مكعب رملٌار مت(167  )بحدود متجددة سطحٌة

تر م ملٌار(  9.5 )بنحو تقدر متجددة جوفٌة مٌاه عن فضال خارجها من تر مكعبم

 . بها المحٌطة البحار فً ٌهدر معظمها،مكعب 

 .سذ انيسو . ج 

 سنة ٌنجز ان المتوقع ومن 2006 سنة فٌه العمل بدا الذي(  الٌسو)  مشروع 

 كم(  75)  بـ تقدر بمسافة التركٌة العراقٌة الحدود من مقربة على وٌقع، 2013

 التركٌة المشارٌع منٌعد   كم(  45) بـ تقدر بمسافة التركٌة السورٌة الحدود وعن

)  بحدود ةالمشروع التخزٌنً سعته تقدر. دجلة نهر اٌرادات على ستإثر التً الكبٌرة

 طاقة أما. 2كم(  300) تقرب من  السد بحٌرة ومساحة ، مكعب متر ملٌار(  11.4

 توقعات وتشٌر. مٌغاواط(  1200)  بحدود فتقدر للسد الكهرومابٌة المحطات

 الحدود عند دجلة لنهر المابً الوارد خفض إلى سٌإدي انه إلى المتخصصٌن

% ( 47) نحو تمثل ،وهً سنوٌا مكعب رملٌار مت(  9.7) نحو الى التركٌة العراقٌة

 متر ملٌار(  21)  نحو والبالغ التركٌة االراضً به تساهم الذي المابً االٌراد من

 فً األكراد السكان على الٌسو سد مشروعل السلبٌة ثاراآل تنحصر لنو . مكعب

 خطٌرة آثار له تكون سوف،حٌث  أٌضاً  العراق سكان لتشمل تتعداها بل فقط تركٌا

 ةصاخبو، مٌاههما على وكبٌر أساسً بشكلٍل  هسكان ٌعتمدالذي   على العراق وكبٌرة

 جراء تلوثها وٌزداد نوعٌتها تتردى األخٌرة السنوات فً همٌاه بدأت الذي دجلة نهر

 النهر حوض على المابٌة المشارٌع بعض وبناء باستثمارها( المنبع دولة) تركٌا قٌام

  العراق أي المصب دولة فً القاطنٌن السكان على خطٌرة سلبٌة آثاراً  ترك ما،

 األراضً من دونم ملٌون(  2.7)  نحو جاخرفضً هذا المشروع الى اسً ،حٌث

 من الرٌف بسكان ٌلحقه عما ،فضال تعانً التصحر أراضً إلى وٌحولها الزراعٌة

 الجفاف سنوات فً صعبة ستكون التً ، عٌشهم مصادر تفقدهم كبٌرة أضرار

 معظم ؛الن الفرات حوض من الرٌفٌة المناطق سٌصٌب الذي الضرر إلى إضافة،

 الثرثار قناة طرٌق عن دجلة نهر مٌاه من تعوٌضه ٌتم الفرات نهر مٌاه فً النقص

 دجلة نهر مٌاه فً التلوث نسبة وزٌادة األمالح تركز إلى ٌإدي المٌاه نقص ان كما.

 االهوار احٌاء مشروع على سلبا المٌاه فً النقص هذا ٌنعكس أن الطبٌعً ومن.

 نهر على سٌقام الذي إلٌسو سد مشروع أن وٌمكن القول. للجفاف تعرٌضها ثم ومن

 ستنخفضإذ ( .% 60 ) بنسبة النهر مٌاه واردات تقلٌل على ٌعمل سوف دجلة

 الذي ،األمرتر مكعب م ملٌار(  9 ) إلى تر مكعبم ملٌار(  20 ) من المٌاه كمٌات

 حٌاتهم ستتؤثر حٌث النهر، حوض على القاطنٌن السكان جمٌع على بدوره سٌنعكس
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 الجغرافً وتوزٌعهم معٌشتهم نمط من ابتداءٍل  المشروع هذا إقامة جراء من كثٌراً 

 ستتردى التً الصحٌة حالتهم إلى النهاٌة فً وصوالً  االقتصادي بوضعهم مروراً 

وبصورة عامة  . الشرب مٌاه فً الحاصلة النهري التلوث نسبة زٌادة بفعل كثٌراً 

 التركً الٌسو سد مشروع بناء سٌخلفها التً السلبٌة  التؤثٌرات أبرزٌمكن اٌجاز 

  :بالمحاور المبٌنة تالٌا  العراق فً السكان على

 . انحىض سكبن معٍشت أومبط فً انتغٍز. اوال  

 على شك بال ٌعمل سوف الٌسو سد مشروع بناء على التركٌة الحكومة اعتزام إن

 لها أخرى أبعاد فضً الى،وسً العراق فً المتفاقمة البٌبٌة المشكلة حجم توسٌع

 إلى ،إضافة القادمة السنوات خالل المتوقع الكبٌر السكانً التزاٌد بمشكلة وثٌقة صلة

 للشرب الصالحة المٌاه لتامٌن الملحة الحاجة وزٌادة الحضرٌة المراكز توسع طرٌقة

 من تضرر ٌإدي الىس السد خزان إمالء إن. األخرى الٌومٌة االستخدامات وبقٌة

ها وجنوب هاوسط البالد يشمال من متفرقة أنحاء فً المنتشرٌن البشر من المالٌٌن

 تقع ناحٌة( 21) و قضاء( 13) و عراقٌة محافظات مراكز( 5) ستتضرر ،حٌث

 مهنهم ترك إلى بالسكان سٌدفع ،ما األخرى وروافده النهر هذا حوض على جمٌعها

 وبقٌة المدن إلى والقرى األرٌاف من والهجرة والحرفٌة والصناعٌة الزراعٌة

 بمرور يضفسً المتوقع العشوابً النزوح أن فً شك من ولٌس . السكانٌة التجمعات

 منتجة أنماط من الناس لهإالء االقتصادي العمل وأسالٌب أنماط تغٌٌر إلى الزمن

 كبٌر بشكلٍل  الزراعً اإلنتاج سٌنخفض ذاته  الوقت وفً. منتجة غٌر أنماط إلى

 تراجع ،وحصول الطبٌعٌة والحقول المراعً وتدهور الجفاف رقعة تزاٌد جراء

 المشاكل حجم زٌادة شانه منوهو االمر الذي . الحٌوانٌة الثروة فً ملحوظ

.  مستقبالٍل  فٌه القاطنٌن الحوض لسكان االجتماعٌة

 . انحىض سكبن اقتصبدٌبث عهى انمشزوع تأثٍز .ثبوٍب 

 االقتصادي الواقع على الٌسو سد بناء ها سٌترك التً خطٌرةال نعكاساتاال من جملة

 والمزارعٌن للفالحٌن االقتصادي الوضع تردى هو العراق فً دجلة حوض لسكان

 التً ومزارعهم حقولهم ارواء فً النهر مٌاه على أساسٌة بصورة ٌعتمدون الذٌن

 البالد إلى الجارٌة المٌاه واردات النخفاض ؛بالنظر المٌاه امدادت قلة من ستعانً

 أن إلىومن المهم االشارة . البطالة معدالت فً كبٌرة زٌادة حدوث إلى ،ما ٌفضً

 والتً العراق فً الزراعٌة األراضً مساحة ثلث على سٌقضً الٌسو سد مشروع

 ٌعنً ،ما المقبلة والعشرٌن الخمس السنوات خالل دونم مالٌٌن أربعة من بؤكثر تقدر

 تعد التً الزراعٌة ومهنهم أعمالهم مزاولة من المزارعٌن من اآلالف مبات حرمان



 

 43 

 بل فحسب هإالء على وحده الحال ٌقتصر وال. األساسٌة لمعٌشتهم ربٌساً  مصدراً 

 ،حٌث األسماك صٌد على مهنهم فً ٌعتمدون الذٌن الصٌادٌن أٌضاً  لٌشمل ٌتعداه

 فً السمكٌة الثروة تنمٌة على دجلة نهر مٌاه تصرٌف معدالت انخفاض سٌإثر

.  البالد

 .  انحىض نسكبن انصحٍت انحبنت عهى انمشزوع تأثٍز .ثبنثب 

 من كبٌرة أعداد حرمان إلى سٌإدي الٌسو سد بناء على خلفٌة المٌاه انخفاض إن 

 نوعٌتها ترديالتً تتمٌز ب الشرب مٌاهكفاٌتهم من  على الحصول من الحوض سكان

 المواد من عالٌة نسب على احتواءها جراء فٌها النهري التلوث معدالت زٌادة؛ل

 اني ف شك اوال ٌخامرن. األتراك المزارعٌن قبل من المستخدمة واألسمدة الكٌمٌاوٌة

 سكان بٌن الخطٌرة الوبابٌة األمراض من العدٌد ظهور إلى سٌإدي التلوث هذا

 الطاعون مثل المعدٌة األمراض خصوصاً  وكبٌر واسعٍل  نطاقٍل  وعلى الحوض

 بسبب الحساسٌة فً غاٌة المسالة هذه تعدو.وغٌرها   والمالرٌا والتٌفوبٌد والكولٌرا

 . معاً  واإلنسان البٌبة على والخطٌرة السلبٌة انعكاساتها

 دجهت حىض سكبنسالمت   عهى األرضٍت وانهشاث انشالسل تأثٍز .رابعب 

  انعزاق فً

 التركٌة السدود فً المحتجزة المٌاه كمٌة آن إلى العلمٌة والبحوث الدراسات تشٌر

 الزالزل حدوث فرص من تزٌد أن شانها من والفرات دجلة نهري على المقامة

 للضغط العراق قبل من سرٌع بتحركٍل  القٌام ضرورة ٌتطلب ،ما األرضٌة والهزات

 ضمانات على الحصول اجل من نشٌط زلزالً نطاق ضمن تقع التً تركٌا على

 وبشرٌة مادٌة وخسابر أضرارٍل  أٌة عن التعوٌض فً العراق حقوق تضمن وتعهدات

 عالمات أن هنالك إذ. الحوضٌن على المقامة السدود احد انهٌار حالة فً تحدث قد

 ومنها، الدولٌة السالمة لشروط المابٌة المشارٌع مطابقة بمدى تتعلق كثٌرة استفهام

 واتاتورك قاٌا وقره كٌبان سدود وهً الفرات نهر على حالٌاً  المقامة الكبٌرة السدود

 هذا أن، القول خالصةو. المستقبل فً دجلة نهر على سٌقام الذي الٌسو سد وكذلك

 دجلة نهري اعتبار إلى الداعً التركً للموقف خطٌرة ترجمةً  ٌّجسد المشروع

 استثمارهما فً الشرعً الحق لتركٌا وان،(  تركٌان وطنٌان نهران ) والفرات

 فٌما عنهما الدولٌة الصفة نزع بهدف؛ النهاٌة حتى علٌهما المطلقة سٌادتها وبسط

 باستثمار المتعلقة الدولٌة والمواثٌق للعهود ذلك مخالفة رغم المٌاه مسؤلة ٌخص

 جمٌع تؤمٌن من المطاف نهاٌة فً التركٌة الحكومة نجحت لقد. الدولٌة األنهار

 كل بذلك ،متخطٌةً  المشروع هذا إلنشاء الالزمة المالٌة والتسهٌالت القروض
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 انسحاب ٌغٌر ،فلم الماضٌة السنوات خالل اعترضتها التً والعراقٌل الحواجز

 موقف من المشروع وبناء بإدارة المكلفة العالمٌة اإلنشاء شركات من العدٌد

 وتمسكاً  إصراراً  موقفها ازداد العكس على ،إنما بإلغابه التفكٌر إمكانٌة تجاه الحكومة

  مدرٌد اعالن من الثانٌة المادة أن من الرغم على ممكن وقت بؤسرعٍل  تنفٌذه على

 دون النهر مٌاه الستغالل منشآت اقامة للدولة ٌجوز ال)  فٌها جاء( 1911) فً لعام

 انشاء ٌجوز ال) و (بالمٌاه الضارة التعدٌالت جمٌع وتمنع االخرى، الدول موافقة

 اهتمام أي تعر لم تركٌا أن إلى إضافة( .المٌاه من كبٌرة كمٌة تستهلك التً المشارٌع

 المابٌة المشارٌع وبقٌة المشروع هذا تنفٌذ فً ماضٌة ،فهً المعارضة ألصوات

 نظرها فً ٌعد هذا ؛الن ذلك على كله العالم اعترض ولو حتى البالد فً األخرى

.       مطلقا فٌه التدخل أحدٍل  ألي ٌجوز ال الداخلٌة شإونها فً تدخالً 

 ( 7 رقم شكل) 

 ال تحتاج الى تعلٌق  الفرات جفافصورة 

 

 

 

 

 

 

 اتعاد مشكهة انمياه انعراقية 

 تعقدمن خالل الفهم العمٌق ل تداعٌاتها ،وتفاقمالعراقٌة  المٌاه مشكلة أبعاد توضحت  

 إلىبوعً عمٌق  ،حٌث ٌمكن النظر فٌها المإثرة والعوامل األسباب وتداخل

لمجموعة السدود على الموارد المابٌة العراقٌة  تركٌا الظروف التً اسهمت بإقامة

(  22) فٌها ٌوجد تركٌا أن إلى ومن المهم االشارة هنا.للتحقق من نواٌاها الحقٌقٌة 

 الستصالح؛ األناضول يشرقي جنوب مشروع ضمن ةكهرومابً محطة(  19) و سد

 الذيأتاتورك  سد  أن إلى إضافة، بلجٌكامساحة  تعادل من اراضٌها كبٌرة مساحة
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 قعي هاسدود أكبرالماضً وما ٌزال ٌشكل  القرن تسعٌنٌات مطلع الستثمارل ُوضع

 جداً  كبٌرة اصطناعٌة بحٌرة خلفه ،وٌحجز السورٌة الحدود من قرٌبة مسافة على

 ،أقٌمت الفرات على سدود(  5)  فٌها توجدا ،فسوري أما . ²كم(  817)  إلى تصل

 سد مشروع ضمن المنصرم القرن ستٌنٌات منتصف يوهً الكبٌرة ف منهاثالثة 

 األسد بحٌرة اسمها كبٌرة اصطناعٌة بحٌرة خلفه شكل الذي الثورة سد أو الفرات

(  11.6 ) إلى تصل المٌاه من كمٌة ٌحجز الثورة ةقرب مدٌن الرقة محافظة فً تقع

 كبٌر سد إنشاء حالٌاً  السورٌة الحكومة تنوي،و الرقة مدٌنة قبل مكعب متر ملٌار

الذي ٌعد دولة  العراق فً وقابل ذلك. الزور دٌر شمال التبنً منطقة فً آخر

وفً .ماضً ال القرن سبعٌنٌات منذ الفرات على عاملة سدود(  7)  دووج المصب 

. سامراء قرب بقناة دجلة مع الفرات وصل تممطلع عقده الثامن 

 الزراعة فً كبٌر بشكل األمطار على تعتمد جعلتها الطبوغرافٌة تركٌا ظروف إن  

 السطحٌة مٌاهها معظم هدر إلى افضى الذي روهو األم. ىاألخر والنشاطات

 المرونة ولدٌها، هااراضً داخل فً مٌاه مشكلة من تعانً ال حٌث انها ، األخرى

 السطحٌة والمٌاه األمطار مٌاه وهً السابقة الثالث المصادر استثمار فً الكافٌة

وراء توجهات  كانت والجٌوبولتٌكٌة السٌاسٌة الدوافع،غٌر ان  الجوفٌة والمٌاه

التركٌة ،وبخاصة اذ ان الماه هً احدى االوراق الرابحة فً الٌد .سٌاساتها المابٌة 

 حاسمة مرحلة(  الغاب مشروع)  االناضول يشرق يجنوب مشروع بعدما دخل تنفٌذ

 على بالتالً التركٌة الٌد ووضع والفرات دجلة نهري على سداً ( 22) بؤنشاء تتمثل

 تتوجه الرإى التركٌةو، والعراق سورٌا من بكل الخاصة الحٌوٌة المابٌة الموارد

 تركٌا وتستغل. واسرابٌل العربٌة الدول الى وجٌحان انسٌح نهري مٌاه بٌع صوب

 وتولٌد لري النهرٌن مٌاه من ٌومٌاً  تر مكعبم ملٌون( 23.07) من ٌقرب ما

 ملٌون( 16.1) بـ تقدر التً النهرٌن قدرة باقً،فً حٌن تخطط الستغالل  الكهرباء

 ٌومٌاً  3م ملٌون( 3.5) ٌضخ سوف الذي المقترح المشروع فً ٌومٌاً  تر مكعبم

ومن . امتار واربعة ثالثة بٌن ٌتراوح قطرها انابٌب عبر( كم2700) بـ تقدر لمسافة

 حوالً فً دوالر ملٌار( 21) بـ كلفته تقدر  الذي المشروع هذا المتوقع ان ٌنجز

 ؛بالنظر الكاب مشروع من داخلٌة وأمنٌة استراتٌجٌة أهدافا لتركٌا إن. سنوات عشر

 تنموٌة إلجراءات التخطٌط علٌها فرض ،ما تركٌا كردستان مناطق فً لوقوعه

 ،اعتقادا تركٌا اجزاء باقً مع مقارنة تنموٌا والمتخلف الفقٌر االقلٌم هذا فً شاملة

 إلى األتراك من مزٌدا ستجذب التً والتنمٌة االستقرار من حالة خلق اهمٌة فً منها

 فرص من األصلٌٌن المناطق هذه سكان سٌجنٌه عما ،فضال المتوترة المناطق هذه

 مٌاه على السٌطرة بجعل تركٌا نواٌا ذلك الى وٌنضاف. واالستقرار والتطور للعمل

 حال فً وسورٌا العراق على للضغط بٌدها قوٌة ورقة والفرات دجلة نهري
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 حزب قضٌة مع اآلن حاصل هو ،مثلما لتركٌا المعارضة الكردٌة للقوى مساندتهم

 بإٌوابهم العراق كردستان اقلٌم حكومة به تتهم الذي PKK التركً الكردي العمال

 داخلها فً عناصره وتدرٌب الحزب هذا بدعم سورٌا تتهم السابق فً كانت كما

 أخطرها وكان وتركٌا سورٌا بٌن مستمر بشكل العالقات توتر إلى أدى الذي ،األمر

 االنفصالٌٌن تدعم التً الدول بان اوزال تركوت األسبق التركً الربٌس تهدٌد

 مسلح بصراع الدخول فً تتردد لن تركٌا وان للخطر، مصالحها تعرض األكراد

 التؤثٌرات ٌخص وفٌما . المٌاه ورقة باستخدام صرٌح تهدٌد وهذا. الدول هذه مع

 لهذا اإلنشابً الطابع فان العراق فً دجلة حوض سكان على الٌسو سد سٌخلفها التً

 من وهذا الوقوع، المحتملة العالٌة الفٌضانات حدوث ذروة من ٌقلل لن سوف السد

 طول على المنتشرٌن أو القاطنٌن السكان وامن سالمة على بالطبع ٌإثر أن شانه

 العمل أثناء تحدث قد التً الهندسٌة األخطاء عن طبعا ناهٌك النهر، مجرى أسفل

 إلى السد بناء إكمال بعد الهندسٌة عٌوبها تظهر أن الممكن من والتً بالمشروع

 المناوبة المسلحة الجماعات بعض بها تقوم قد التً التخرٌبٌة األعمال جانب

 المشروع هذا بناء مخاطر زٌادة فً تساهم عوامل كلها وهً التركٌة للحكومة

    . العراق فً السكان ومستقبل حٌاة على تركٌا فً المابٌة المشارٌع من وغٌره

تعد محور مشكلة المٌاه بٌن العراق وسورٌا ( حوضً دجلة والفرات )مسالة  إن  

وتركٌا التً اثٌرت من قبل تركٌا ،حٌث تصر الحكومة التركٌة على عد حوضً 

دجلة والفرات نظاما مابٌا واحدا عابرا للحدود ؛ما دامت مٌاههما تنتقل بقناة الثرثار 

ل المٌاه من دجلة الى الفرات من اجل وهذا ٌتطلب قٌام العراق بتحوي.فً العراق 

بكون  فالتغلب على مشكلة النقص فً المٌاه العذبة ،فضال عن ان تركٌا ال تعتر

 .دجلة والفرات من االنهار الدولٌة ،بل تتعامل معهما بوصفهما مجاري مٌاه عابرة 

 مٌاه دجلة والفرات مٌاه إن : )وتتلخص الرإٌة التركٌة حول مشكلة المٌاه فً   

 لتركٌا ال تقب أنو.عابرة للحدود تنبع من االراضً التركٌة ،لذا هً مٌاه تركٌة 

السٌادة المشتركة للبلدان الثالثة على مٌاه نهري دجلة والفرات ؛الن مٌاههما تركٌة 

وباإلمكان تلمس حقٌقة سٌاسة المشارٌع المابٌة ( .10)( ،فحق السٌادة علٌها تركً 

التً  لس الجمهورٌة التركٌة االسبق سلٌمان دٌمٌريالتركٌة من خالل فرضٌة ربً

عند افتتاح سد  1992تموز  24اعلنها فً المإتمر الصحفً الذي عقده بتارٌخ 

ابار النفط لهم ومنابع المٌاه لنا ،وان من حق تركٌا التحكم بمٌاه  إن: ) اتاتورك 

تجزأ من مثل هذا التحكم جزء ال ي أنو دجلة والفرات حتى اخر نقطة حدودٌة ،

 .( 11) (السٌادة التركٌة 
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اقامة تركٌا لمشروع الغاب ،افرز ابعاد خطٌرة على العراق شملت جمٌع  إن  

الجوانب االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة ؛بوصفه دولة المجرى السفلً 

ما تحمله  إلى إضافة التً سٌكون ما ٌصلها من المٌاه عاجزا عن تلبٌة احتٌاجاتها ،

وهو االمر الذي ٌجعل العراق .لمٌاه من نسب تلوث باألمالح واالسمدة والمبٌدات ا

ستتحكم  إذ .البلد االكثر تضررا من عملٌة حجز انهار مٌاهه ،بوصفه دولة المصب 

وتشٌر توقعات .تركٌا بنسب المٌاه الجارٌة فً نهري دجلة والفرات بشكل مطلق 

من اراضٌه الزراعٌة نتٌجة  % (40) العراق سٌخسر  أن إلى المتخصصٌن

االنخفاض المرعب لمنسوب المٌاه الناجم عن اقامة مشروعات حجز المٌاه التركٌة 

الموقف المابً مع سورٌا سٌتؤثر بشكل كبٌر  أن وضمن هذ السٌاق ٌنبغً ادراك.

ومن المهم .بالموقف التركً ،ومدى التزام تركٌا باالتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة 

 ٌتصور كما القادم الخطر وحده ٌمثل ال الٌسو سد مشروع أن إلى االشارة هنا

 المابً العراق مستقبل على وتؤثٌراً  خطورة أكثر أخر مشروعاً  هنالك أن إذ. البعض

 سرٌعاً  التحرك العراقٌة الحكومة علىما ٌفرض ، الجزٌرة سد مشروع وهو

 المشروعٌن هذٌن اكتمال بعد دجلة نهر مٌاه واردات فً المتوقع النقص لمواجهة

 الزراعٌة األراضً من إنقاذه ٌمكن ما ،وإنقاذ المحتملة اخطارهما تداركبغٌة ،

.   تركٌا مع الدولٌة الحدود قرب الواقعة

 

     

 

 

 الثالث المبحث

مواردنا  لمشكالت حلولقطاع المٌاه فً صٌاغة  دارةإل رئٌسة  حوكمة المٌاه مهمة

 المائٌة

ط الشرق ومنطقة العربٌة البالد تعانً ٌّة الموارد ندرة من المتوسِّ  الى تفتقر التً الماب

ٌّة بتدنً وتتصف والزمانً المكانً المستوٌٌن على المتساوي التوزٌع  وسوء النوع

معدالت النمو  لزٌادة حاجة الى المٌاه ؛بالنظرال ادزدت أن المتوقع ومن. اإلدارة

الى المدٌنة الذي ٌعبر عنه باسم  الرٌف من النزوح إلى المتنامً والمٌل السكانً

ٌّر المتوقَّع غٌر والتؤثٌر المتقلِّب االقتصادي النمو إلى إضافة ، المفرط التمّدن  للتغ

 تموٌل خالل من االستثمار على أكبر وبدرجةٍل  تقلٌدٌا الدول رّكزت ولقد. المناخً
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ٌّة بنٌة مشارٌع  وتطوٌر السٌاسات إصالحمسالة  على أقلّ  وبدرجةٍل  كبٌرة تحت

ٌّة االستدامة وتؤمٌن االستخدام كفاءة وزٌادة المٌاه مجال فً الحوكمة ٌّة المال  والبٌب

ٌّف ٌّر مع والتك  الوقت فً التحدي وٌكمن. حّدته من التلطٌفبغٌة  المناخً التغ

ٌّة الموارد إدارة ةمساهم مدى فً الحاضر  المستدامة التنمٌةعملٌة  فً فاعلةال الماب

 السنوٌة المعدالت ماتزال العراق وفً. وازدهارهاالمنطقة  استقرار التً تحقق

  خلفٌة على مطمبنة غٌر باتجاهات تنحى الوطنٌة االنهار مجاري فً المٌاه لمناسٌب

بلدان الجوار  فً والفرات دجلة نهري مجرى على المٌاه ومستودعات السدود اقامة

اخلة المٌاه َكمٌة تقلٌل الى افضى ما، تركٌا وبخاصة  هَذٌن َمجرى عبر بالدلا إلى الدَّ

 فً المٌاه مناسٌبُ  تدنً الى الحكومٌة غٌر االحصابٌات بعض وتشٌر. النَّهرٌن

 االمر وهو. الماضٌة عاًما العشرٌن مدى على% 60 من أكثر الى الخالدٌن الَنهرٌن

 على الضغط ممارسة واالختصاص الشؤن وأصحاب الباحثٌن على ٌفرض الذي

  . المابٌة ثروتنا على الحفاظ مهمة متطلبات لتفعٌل االدارٌة القٌادات

 إلى تحتاج المابٌة الموارد إدارة بحجم إدارٌة عملٌة أٌة أن ولٌس من شك فً  

 وتشرٌعٌة قانونٌة إمكانٌات ذات إدارٌة ومإسسات وقانونٌة وإدارٌة فنٌة هٌاكل

 ءةاكفالوتمتلك الخبرة  ومتناغمة متكاملة وتعلٌمٌة وإعالمٌة واجتماعٌة واقتصادٌة

 والتطور الحٌاة عناصر أهم مواجهة فً أهدافها تحقق أنالتً تمكنها من 

 هايمتً تواجه قطاع الال المشكالت صعوبة أن إذ. والبشري واالجتماعً االقتصادي

 وإال. اإلدارٌة المإسسات هذه مثلضفاف  صوب تفرض التوجه هااتتعقٌدكثرة و

)   القول وٌمكن. المابٌة الموارد تواجهها أخرى مشكلة اإلدارة ضعف ٌكون فسوف

 السابع العقد اعوام منذ العراق ٌشهدها التً المٌاه نقص لمشكلة الواقعٌة المواجهة أن

 فً للمٌاه االعلى المجلس تشكٌل  التشرٌعٌة السلطة اقرار تستلزم الماضً القرن من

 العراق حقوق بحماٌة الكفٌلة العملٌة االجراءات وانضاج بلورة فً ؛ألهمٌته البالد

 واالعراف المواثٌق الى باالستناد المجاورة الدول مع المشتركة المٌاه فً المشروعة

  الكفٌلة البرامج الى االهتداء هو المجلس هذا مهمات مقدمة فً ولعل. الدولٌة

 شاملة استراتٌجٌة خطة بناء فً  العالمٌة الخبرات من باالستفادة المٌاه إدارة بتحسٌن

 فً المٌاه ادارة شروع ضرورة وٌنضاف الى ذلك. البالد فً المٌاه مشكلة لمعالجة

 األهداف تحقٌق فً المساهمة إلى تقود المٌاه مجال فً مهّمة مبادرةما ٌشكل ب البالد

ٌّة ٌّة اإلنماب ٌّة بالقّمة الخاصة واألهداف لأللف  التنمٌة أهداف حول المتحدة لألمم العالم

 اإلدارة سٌاسات اعتماد خالل من الصّحً والصرف بالمٌاه الخاصة المستدامة

ٌّة للموارد المتكاملة  الوطنً المستوٌٌن على بها المرتبطة واإلجراءات الماب

  . واإلقلٌمً
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 إدارة تتؤلفواستنادا الى ما رشح من الوثابق واالدبٌات الخاصة بالموارد المابٌة    

 ،والبٌبٌة ،واإلدارٌة االقتصادٌة – االجتماعٌة األنظمة من مجموعة من المٌاه

 ،وإدارتها ،وتنمٌتها المابٌة الموارد تخصٌص فً تإثر التً الفاعلة ،والسٌاسٌة

 المجتمع مستوٌات مختلف إلى الصحً الصرف وشبكات المٌاه إمدادات وتوفٌر

العمل على وفق ركابز مهمة  وعلى وفق ما تقدم تتطلب كفاءة  ادارة المٌاه العراقٌة.

 : تتمثل فً مجموعة من الفعالٌات ،لعل فً مقدمتها ما مبٌن تالٌا 

 التً المشكالتو اتتحديمعرفة واعٌة وشاملة بوسعها الوقوف بإسهاب على ال.  01

المعرفة بنوع المشكالت وشدة كل منها تساعد  أن ،حٌث المابٌة الموارد تواجهها

االدارة الجٌدة على البحث والتحلٌل العمٌق لمسبباتها من اجل رسم سٌاسات ناجحة 

لمواجهة المشكالت والتخفٌف من اثارها تمهٌدا لتجاوزها والتخلص من سلبٌة 

 . تؤثٌراتها 

اٌجاد الٌات  يف ةساهمالمضمن ت فعالة وتشرٌعات قوانٌنالعمل على انجاز . 02

 استخدام ترشٌدتوجهات القٌادات االدارٌة بمهمة  سلٌمة ،بوسعها المعاونة فً نجاح

 على تحافظ التً والقوانٌن التشرٌعات سن إلى إضافة،  فً جمٌع القطاعات المٌاه

 خالل ،من وهدرها تلوثها تسبب التً الجهات وتردع صٌانتها وتدعم المابٌة الموارد

.  المابٌة الموارد وصٌانة ولحماٌة للرقابة وطنٌة مراكز انشاء

 التلوث من المناخ على المحافظةو المتاحة المابٌة الموارد تنمٌةتكثٌف الجهود ل. 03

.  جدٌدة مابٌة موارد عن والبحث والهدر

وال نبعد عن الواقع اذا قلنا ان فً المقدمة من عملٌات الهدر بثروتنا المابٌة ٌتجسد 

 اتآلًافضل  نالمٌاه ،ما ٌفرض على ادارة المٌاه بذل الجهود لضمابسوء استخدام 

 الزراعٌةو والصناعٌة المنزلٌة االستخدامات كافة فًواحدثها  المٌاه استهالك ترشٌد

 .والبلدٌة وغٌرها 

 والسٌاسات البحوث فً ةجدٌدال عيضاالموٌعد من (  المٌاه حوكمة)  مفهوم إن  

 الحوكمة)  عن الحدٌث أن حٌث، العالمً المستوى على المٌاه بقطاع المرتبطة

 وتطور،( دبلن إعالن) من الزمان تحت خٌمة  عقدٌن من ٌقرب ما مند بدأ(  المابٌة

 تعارٌف تنوع من الرغم علىو. المابٌة للموارد المتكاملة اإلدارة آلٌات و مفاهٌم مع

 تعرٌف صلب ٌبقى، تصدرها التً والمإسسات المنظمات حسبب المابٌة الحوكمة

 فً المابً بالشؤن المعنٌٌن بٌن السلطة اقتسام سبل حول متمركزا المابٌة الحوكمة

 علٌها والمحافظة المابٌة الموارد وتوزٌع وتعببة بتطوٌر المرتبطة القرارات صناعة

  االستفادة وتعظٌم، توزٌعها فً االجتماعً والعدل البٌبٌة االستدامة تحقٌق بهدف
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 الموارد تدبٌر آفاق لتطور كبٌر فضاء  العربٌة المنطقة قد شكلتو. منها االقتصادٌة

 المشاركة توسٌع إلى بالنظرالمدة الماضٌة ؛ خالل المٌاه حوكمة فً المابٌة

 مناطق مع بالمقارنة بطٌبا ٌبقى التطور هذا أن ،غٌر والشفافٌة والمساءلة المجتمعٌة

 بوجود رهٌن المابٌة للموارد المتكاملة اإلدارة  نجاح أن ،ما ٌعنً العالم من أخرى

 من جزءاتعد  المابٌة الحوكمة أن إلى االشارة ومن المهم. رشٌدة مابٌة حوكمة

 المنطقة مستوى على واضحا ذلك وٌبدو. بتقدمها وتتقدم، العامة الحوكمة منظومة

 بعض فً أسرع بشكل تتطور الجٌدة المابٌة الحوكمة مإشرات أن حٌث العربٌة

  .  غٌرها من أكثر البلدان

(  Water Governance  -لمٌاهل الرشٌدة اإلدارة) ببساطة تعنً الحوكمة إن   

 وزٌادة اإلدارة وتحفٌز تعزٌز كٌفٌة فً تبحث التً االقتصادٌة المجاالت أحد وهً

 فً ترمً التً واآللٌات اإلرشادٌة والخطوط المبادئ من مجموعة خالل من كفاءتها

 هنا ومن. الحٌاة نوعٌة وتحسٌن الفقر حدة تخفٌف على العمل إلى العرٌض مفهومها

 االقتصادٌة الكٌانات حوكمة بٌن االلتقاء نقاط من العدٌد هناك أن القول ٌمكن

 بمجموعة االلتزام الجٌدة المٌاه حوكمة وتتطلب. اقتصادي كموردالمٌاه  وحوكمة

 السلٌم، القرار اتخاذ على هاوتساعد المٌاه إدارة ترشد التً األساسٌة المبادئ من

 . والعدالة التوازن، الشفافٌة، المشاركة،: المبادئ تلك ضمن ومن

 المدنٌة المإسسات بمشاركة الحكومات سماح أن الدولٌة الخبرة أثبتت لقد  

 مردود له المٌاه استخدامات وتخطٌط إدارة فً أوسع مجاالً  وإعطابهم والمنتفعٌن

 تحسٌن على تعمل وتشرٌعات أنظمة توافر مع خاصةوب، المٌاه تنمٌة على إٌجابً

 وفً القرار اتخاذ مرحلة أثناء المشاركة تفعٌل أن إلى إضافة. المٌاه حوكمة عملٌة

 الفقراء حقوق ضمنيو القرار سالمة ٌعنً المابٌة السٌاسات وصنع التنفٌذ مراحل

وضمن هذا . الموضوعة السٌاسات فً الثقة ٌخلق وبالتالً المهمشة، والطبقات

 تعطً ال منفتحة بطرٌقة تتم أن ٌجب المٌاه حوكمة أن إلى  السٌاق البد من االشارة

 السٌاسات ووضع القرار تشكٌل مراحل َتكْون حتى كافة األطراف بٌن للجدال مجاالً 

 تعطً لكً مفهوم بشكل المعلومة على الحصول ٌتم وأن عالٌة(  شفافٌة)  ذات

 ومن. المٌاه لمشكالت المناسبة الحلول وإٌجاد التنفٌذ بمتابعة للمنتفعٌن الفرصة

 استخدام فً ( التوازن)  إٌجاد الجٌدة المٌاه لحوكمة االخرى األساسٌة المبادئ

 وترشٌدها، علٌها والمحافظة للمٌاه المتعقل االستخدام إن ،حٌث والبٌبة المٌاه موارد

 لضمان بها االلتزام ٌجب التً الحٌوٌة األمور من وصٌانتها البٌبة احترام إلى إضافة

.   والمستقبلٌة الحالٌة لألجٌال المٌاه على الحفاظ
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 ال، ةيتنافس غٌر سلعة وهً للجمٌع مشترك ومصدر طبٌعً مورد المٌاه إن  

 اآلخر منع ٌمكن ال محتكرة ،وغٌر استخدامها من اآلخر حرمان شخص أي ٌستطٌع

 حتى بها االنتفاع عن ٌمنع أن شخص أي ٌستطٌع ال مرفوضة ،وغٌر استخدامها من

 حتى المستهلكٌن مختلف بٌن ( بعدالة)  تقسم أن الضروري من لـذا. ذلك قرر لو

 المٌاه إدارة ٌحكم الذي األساسً المبدأ هو وهذا.اصبح المتاح منها قلٌل  وإن

 دعابم إحدى هً اإلسالم فً فالعدالة الحنٌف، اإلسالمً دٌننا أكده الذي الرشٌدة،

.   علٌها والحصول المٌاه استخدام فً العدل ذلك وٌشمل األساسٌة الدٌن

 من فحسب ٌتم ال المٌاه حوكمة توجٌه أن إلى اإلشارة من البد السٌاق هذا وفً

 )الصٌغ تفعٌل على العمل أٌضاً  ٌلزم ،بل بها وااللتزام المبادئ تحدٌد خالل

Formulations  )المإسسٌة، والتشرٌعٌة المابٌة السٌاسات لتنفٌذ الموضوعة 

 المجتمع أو الحكومة سواء المعنٌة لألطراف األدوار ماهٌة توضٌح إلى إضافة

 المابٌة الموارد بملكٌة ٌتعلق فٌما منهم كل ومسإولٌات الخاص القطاع أو المدنً

 وسٌلة باعتبارها وأهمٌتها المٌاه حوكمة فاعلٌة وتزداد. الخدمات وتقدٌم وإدارتها

 قوٌة تبادلٌة رابطة هناك أن إذ . الفقر على والقضاء المستدامة التنمٌة لتحقٌق ناجحة

 المجتمعات من كثٌر فً الفقر ظاهرة وانتشار، جهة من وخدماتها المٌاه نقص بٌن

 ،ولكنها التموٌل أو اإلمدادات نقص فً لٌست المٌاه ندرة أن،فضال عن  النامٌة

 مواجهة على للقدرة المقٌاس ٌُعد الحوكمة نجاح فإن ثم ،ومن اإلدارة سوء نتٌجة

:  ا تالًمبٌنة ال األربعة األبعاد فً المتمثلة التحدٌات

  االجتماعً البعد. 01

 العادل االستخدام ضرورة رإٌة هذا البعد تقوم على اساس                       

.   محدودة كانت وإن حتى كافة للمنتفعٌن المٌاه لموارد

 

  االقتصادي البعد.  02

 النمو فً ودورها للمٌاه الكفء االستخدام على هذا البعد ٌركز                      

.   االقتصادي

 

   انبعذ انسٍبسً.  03
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 على للمنتفعٌن وخدماتها المٌاه وصول ضمان إلى هذا البعد ٌشٌر                     

.   متساو مستوى

 

  انبعذ انبٍئً.  04

 المابٌة الموارد استدامة تعزٌزحول  دوماً  ٌرتكز على التؤكٌد                   

.   البٌبٌة األنظمة وسالمة

 تتطلب تضامنٌة مسإولٌة(  المٌاه حوكمة)  إن القول وتؤسٌسا على ما تقدم ٌمكن    

 القطاع ـ المدنً المجتمع ـ الحكومٌة الجهات) المتمثلة بـ  المنتفعٌن جمٌع من

 ،وعدم المابٌة اإلدارة ضعف من الناتجة الحوكمة فجوة سد على العمل،(  الخاص

 المٌاه مع التعامل فً الخاطبة الممارسات من الحد على والتشرٌعات األنظمة قدرة

     .  الطبٌعٌة المٌاه موارد على والحفاظ التنمٌة متطلبات بٌن التوازن إعادة ٌمكن حتى

 النشاط لتدعم االقتصادٌة الكٌانات بحوكمة وعالمً إقلٌمً اهتمام هناك كان وإذا

 المٌاه ،باعتبار المٌاه حوكمة إلى النظر أٌضاً  تقتضً الضرورة ،فإن االقتصادي

 رافد هو ،بل الخدمات وقطاعات كافة االقتصادٌة القطاعات فً مإثراً  طبٌعٌاً  مورداً 

 التفكٌر عولمة مع تماماً  ٌتفق وهذا. صورها بجمٌع الحٌاة استمرارٌة لضمان أساسً

 ومسإولٌة المحلٌة الحدود تتخطى دولٌة مشكلة كونها وندرتها المٌاه إلى تنظر التً

.   كافة للدول مشتركة

؛  الزراعً القطاع ومما ٌستلفت االنتباه ان اكثر ضابعات المٌاه العذبة تحققت فً  

 )بالنظر لضخامة حجوم المٌاه التً ٌستهلكها هذا القطاع الحٌوي والتً تقرب من 

ملٌار (  40 ) على ٌزٌد ما ،أي العراق فً المابٌة الموارد حجماجمالً  من( % 92

نسبة ما ٌهدر من المٌاه لألغراض  أن ولعل االمر االكثر غرابة . سنوٌاً  مكعب رمت

 الري وسابل بدابٌة بسبب هامجموع من( % 70-50 ) من أكثر إلى الزراعٌة وصل

 . السٌحبطرٌقة  والري الغمرواء بؤسلوب راالفً  والمتمثلةالمعتمدة 

وعلى وفق ما تقدم ،ٌنبغً ان تسعى ادارة المٌاه فً بالدنا لتبنً الفعالٌات وااللٌات   

البالد  بمهمة المحافظة على المٌاه فً نشاطات مختلف قطاع التً من شانها االسهام

 :والتً من جملتها ما مبٌن تالٌا 

 انجٍذ واالستعذاد، انمىبخٍت انتغٍزاث مع نتعبممفً ا احتزاسٌت سٍبستل جىة انتخطٍطو.  01

.   انمٍبي مع تعبمههم فً انىبص سهىك تغٍٍز انبحج عه االنٍبث انسهٍمت انتً بىسعهبو، نتذاعٍبتهب
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 انمبئً انشأن إدارة فً انحكىمٍت غٍز وانمىظمبث انمذوً انمجتمع وهٍئبث انمجتمع إشزاك . 02

 وفقعهى  مسؤول و مىذمج بشكم انمذوً انمجتمع مع وانسهطت انمسؤونٍت انذونت تقبسم ووجىة

 .هب معظم ٌطبل انذي وانتهىث االستىشاف مه انمبئٍت حزواتىب عهى انحفبظ بغٍت، تشبركٍت مقبربت

 مشكالت مواجهه،و المابٌة مواردنا لصٌانة التخطٌطب معنٌة المٌاه إدارة إن . 03

 عن البحثو المٌاه من المتاح على المحافظة إلى بخطط واعٌة وسلٌمة تفضً المٌاه

  الحالٌة الموارد ةحمايتكثٌف جهودها الرامٌة ل إلى إضافة، منها جدٌدة مصادر

 .   وازالة ما ٌعترٌها من مشكالت 

 تهامشكال خطورة إدراكٌلزم االدارة المابٌة  الوطنٌة لمٌاهنا الواقع الحالً إن . 04

 الحكومٌة الجهات جمٌعتبصٌر  ،ما ٌفرض علٌها والبعٌد القرٌب المدى على

 المشكالت مواجهة مهمة حٌال الوطنٌة مسإولٌاتها تحملمنظمات المجتمع المدنً لو

 وفاعالا ممٌزا إعالمً جهداتبنٌها  وهو االمر الذي ٌستلزم. مٌاهنا لها تتعرض التً

 والمكتوبة والمسموعة المربٌة اإلعالم وسابل جهود من جزء توظٌف عبر

 العمل،فضال عن  المٌاه هدر عدم على والتؤكٌد المشكلة أبعاد لتوضٌح والمقروءة

وعلى الرغم من اهمٌة تنمٌة الوعً المجتمعً حول . الحٌاة فً أهمٌتها إظهار على

ٌاهنا الوطنٌة ،التً تعبر فً واقعها ضرورة المعاونة فً حماٌة مختلف موارد م

الموضوعً عن ترسٌخ قٌم المواطنة الصحٌحة بفعالٌات تسهم فً المحافظة على 

ادارة المٌاه ممثلة  على األكبر العبء ٌبقى المٌاه ، وتعمل على صٌانة مواردها ،

 معظم الن؛ ودقٌق تفصٌلً بشكل امعمله قيلتنس والزراعة المابٌة الموارد وزارتًب

التً ٌنبغً ان توجه صوب اعتماد واالسالٌب  ةيالزراع النشاطات فً تستهلك المٌاه

والتقنٌات الحدٌثة المعتمدة ،مع عدم اغفال دور الجهات االخرى المعنٌة بترشٌد 

استهالك المٌاه ،مثل القطاع الصناعً وقطاع الخدمات البلدٌة واالجتماعٌة وقطاع 

   .السٌاحة 

انات التً اشرنا الى بعضها فٌما تقدم ،ٌتركز القسم االعظم من استنادا الى البً .05

الضابعات المابٌة على شكل فواقد فً نشاطات القطاع الزراعً التً ٌغلب علٌها 

االسلوب البدابً التقلٌدي الذي اضر باألرض واستنزف حجوم هابلة من المٌاه من 

الخطاء الشابعة فً ولٌس من شك فً ان مواجهة ا.دون ان ٌحقق انتاجٌة عالٌة 

عملٌة االرواء تشكل ابرز االولوٌات فً سلم اجندة االدارة المابٌة التً ٌنبغً ان 

 :تعٌر اهتماما خاصا للمعالجات المبٌنة فً المحاور التالٌة 

 بالتنقٌط والري بالرش الريمثل  واالقتصادٌة الحدٌثة الري وسابل اعتماد .ا  

(  23-20)  إلى التقنٌات من اقتصاد بالمٌاه تصل حدوده هذهتوفره  ؛بالنظر لما
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 بالرش فالري، التقلٌدٌة الطرق مقارنة بما تستهلكه المٌاه من سنوٌا مكعب رملٌار مت

 الري أما. السطحً الري مع مقارنة( % 75)  بنحو المٌاه استخدام كفاءة ٌزٌد

 والمشاتل والخضر الفاكهة أشجار ريعملٌة  فً اعتماده ٌفضل الذي بالتنقٌط

 باإلضافة.(  %90-85 ) بٌن ما المٌاه الستخدام نسبٌة كفاءة ه ٌحققفان، والحدابق

 أن إلى إضافة، الصرف عملٌات أجراء إلى أو األرض تسوٌة إلى الحاجة عدم إلى

 كفاءة من وٌرفع وتملحها التربة تغدق إلى ٌإدي ال الحدٌثة الري وسابل استخدام

 بالوسابل مقارنة كبٌر بشكل الزراعٌة اإلنتاجٌة زٌادة إلى ٌإدي ما، األسمدة استخدام

 الطماطة منالواحد  الهكتار إنتاجٌة إنوجد  الحصر ال المثال سبٌل فعلى. التقلٌدٌة

 استخدام ٌتم عندما ،أماهكتار /  طن(  30 ) بحدود هً السطحً بالري المروٌة

 وارتفعت، هكتار/طن(  70) بحدود اإلنتاجٌة تكون المحسن السطحً الري أسلوب

الى ثالثة اضاف انتاجٌة ذات المحاصٌل  والباذنجان البصل يمحصول إنتاجٌة

 .المروٌة باألسالٌب البدابٌة التقلٌدٌة 

التً فرضت  المابٌة بالموارد الفقٌرة الدول بعض امكانٌة االستفادة من تجربة . ب

 تحت) المدفون الريمثل  للري حدٌثة طرق مااستخد إلى علٌها ندرة المٌاه اللجوء

 تحت المدفونة األنابٌب على ٌعتمد اذ. السعودٌة فً بنجاح استخدم الذي (السطحً

 ؛ألنه الري فً المستخدمة المٌاه كمٌة من% ( 50) نحو توفر الطرٌقة وهذه التربة

 ٌتحرك المٌاه مستوى أن إلى ،إضافة العمٌق والرشح بالتبخر المابٌة الضابعات تقلل

 طرٌقة أن ومما هو جدٌر باإلشارة. علٌها ومسٌطر مقننه وبكمٌات الجذور بمستوى

 الرشح)  خالل من تسهم سنتمترا 30 الى 20 من ٌقرب بعمقتجري  المدفون الري

فضال ، مقننة بكمٌات الغذابٌة والعناصر بالمٌاه مباشرة النباتات جذور بمد (العمٌق

 الطرٌقةواالمر الممٌز فً هذه . بالمابة(  90 ) بنسبة االدغال نمو فرص تقلٌل عن

 االخرى الطرق من كفاءة أكثر بشكل المالحة المٌاه استعمال امكانٌةح تتً هاأن هو

 االضرار لتفادي التربة عمق داخل تكون المنظومة مكونات معظم أن عن ،فضال

الجٌدة التً توفرها هذه التقنٌة للقطاع  الممٌزات إن. الصٌانة وتقلٌل والكسور

 تؤثرت التً مناطق البالد من عددادارته السعً إلقامتها فً  علىالزراعً تملً 

 والصناعٌة ةاالستراتٌجً المحاصٌلزراعة  تعتمدالتً  وبخاصة، الجفاف بموجة

   .   البساتٌن ومناطق

 ( الصونٌة الزراعة) هو  هااعتماد ٌنبغً ومن طرق الزراعة الحدٌثة التً .ج   

 العمل إلىو طبٌعٌاً  التربة خواص َصون مفاهٌم إلى ٌرتكز ازراعً انظام التً تعد

 توطٌد خالل من لالستدامة قدرة أكثر نحوٍل  على الغذابٌة العالم احتٌاجات تلبٌة على

 ٌكون حٌثما بالعزق تحرٌكها عملٌات من ،والحد للتربة الطبٌعٌة االٌكولوجٌة الُنظم
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 التربة تحرٌك تفادي:  هً ربٌسة مبادئ ثالثة على هذه التقنٌة ترتكزو. ممكناً  ذلك

 للتربة دابم غطاء على ،والحفاظ المباشر الغرس أسلوب واستخدام المستطاع قدر

وٌعود السبب فً التوجه صوب هذا النوع من . المحاصٌل لتناوب الحكٌم ،واالختٌار

 هادي،وتهد األرض سطح من المابة فً 30 على التصحر ظاهرة ريثات الى الزراعة

 الخطٌرة المشكلة هذه ولمعالجة. العالم فً اإلنتاجٌة األراضً من شاسعة مساحات

 تشكل التً الصونٌة الزراعة أسلوب اعتماد نحو فؤكثر أكثر ٌتجهون العلماء فإن

 والنهوض الغالت، وزٌادة الصحراء، زحف كبح فً اإلسهام على قادرة استراتٌجٌة

 األمر وٌبدأ. (12) اإلراحة فترات اختصار من المزارعٌن وتمكٌن بالدخول،

 اوٌساعد هذ. تماما الحرث عن فٌها ٌُستغنى التً أو الضبٌل الحرث ذات بالزراعة

 والمابٌة الرٌحٌة التعرٌة من وٌقلل التربة فً العضوٌة المواد على الحفاظب االجراء

 التصحر منعفً  وٌسهم، اإلنتاج زٌادة إلى ٌفضً الزراعة من النمطهذا  أن حٌث،

 هذه علٌها ترتكز التً المتطلبات اهملعل من و.ة روهدمال المٌاه حجوم من وٌقلل،

 على والمحافظة المباشر الغرس أسلوب واستخدام التربة تحرٌك تفادي وه الزراعة

 وهذا تتالءم التً للمحاصٌل الحكٌم االختٌار إلى االنتباه ،وٌنبغً للتربة دابم غطاء

 خاصة مثاقب بواسطة ثقوب بعمل الحراثة نستبدل أن وٌمكن. الزراعة من النمط

 الجٌدة التهوٌة نا،وضم المناسب البٌولوجً النشاط على ةحافظالم من اجل للبذور،

 .  تعرٌتها ليقلتو التربة فً العضوٌة المادة ةدازي إلى إضافة ،  للتربة

،بوصفه احد  الجٌنً التناول بحوث إجراء فً االهتمام من مزٌد توجٌه .د 

 سالالت استنباط مجال فً الزراعٌة الوراثٌة الهندسة تقنٌاتتطبٌقات 

 المٌاه على االعتماد قدرة لدٌهاالتً  ،أو للمٌاه استهالكا اقل جدٌدة زراعٌة

 نفس ظل فً اكبر إنتاجٌة ذات سالالت إلى التوصل أو ملوحة األكثر

 ٌكون أن على، مبكر بشكل وتنضج العمر قصٌرة أو االعتٌادٌة الظروف

 وجوبمع  النبات مجال فً الوراثٌة التراكٌب تحسٌن البحوث هذه هدف

 طرحه قبل الحٌوي لألمان اختبارات بعدة وراثٌا مهندس منتج أي مرور

 لعوامل الوراثٌة الهندسة تجارب تضمٌن على التؤكٌد،فضال عن  للمستهلك

 للمنتج الجانبٌة األعراض أور  األضرا من نسبة ألى تفادٌا الحٌوي األمان

 المنتجات استهالك ثقافة نشر اهمٌة جانب والى. وراثٌا المهندس النباتً

 عوامل كل علٌها ومطبق فٌه موثوقا مصدرها كان طالما وراثٌا المهندسة

 محلٌا المجال هذا فً العاملٌن وتشجٌع دعم الى ،اضافة الحٌوي األمان

 الذي المستحدث العلمً الفرع هذا لتنمٌة حقلٌة إمكانات من ٌلزم ما وتوفٌر

 المعنٌة الجهات تعمل أن ،ٌنبغً ملحوظا شوطا المتقدمة الدول فٌه حققت

 الوراثٌة البصمة على للتعرف المجال هذا فً قومٌة خطة وضع على
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 وفً. وراثٌة كؤصول وحفظها الوطنٌة النباتٌة والسالالت األصناف لمختلف

 الجافة الزراعة مجال فً خبرة لدٌها شركات مع االتفاق ٌمكن المجال هذا

 استنباط مجال فً بحوثها تعمٌق على لحثها المتحدة والوالٌات استرالٌا مثل

 الصفات تورٌث طرق دراسة ،أو للملوحة المقاومة المحاصٌل من أنواع

 الملوحة تحمل صفة نقل ،أو العالٌة والحرارة والجفاف للملوحة المقاومة

 مقاومة أصناف إلى التوصل على التركٌز إن. اإلنتاجٌة عالٌة أصناف ،إلى

 التبخر معدالت ارتفاع من المناخٌة المتغٌرات طبٌعة الن جدا هام للملوحة

 وفً والمٌاه التربة فً الملوحة زٌادة إلى تإدي سوف األمطار وشحة

 مرة الملوحة العالٌة الصحً الصرف مٌاه واستخدام واألنهار الخزانات

 تلوث ٌجعل ما، فٌها الملوحة نسب لتقلٌل العذبة بالمٌاه خلطها بعد أخرى

 .   المستقبل فً معه التعامل ٌنبغً واقعا أمرا فٌها األمالح وتركز المٌاه

 إٌقاف وه ،القٌادات االدارٌة  علٌها تركز أن ٌنبغً التً األمور ومن. ه

 المٌاه فً كبٌر هدر إلى ٌإدي االتجاه هذا الن الزراعة فً األفقً التوسع

 ٌفرض على ادارة القطاع الزراعً التوجه ،ما محدودة زراعٌة فابدة مع

 وسابل استخدام على العمل أي، الزراعة فً العمودي التوسع صوب

 من العراق فً معدالتها تعد والتً الدونم إنتاجٌة لرفع الحدٌثة الزراعة

 الدونم إنتاجٌة إن الحصر ال المثال سبٌل فعلى ، العالم فً المعدالت أوطؤ

(  200 )تتجاوز ال العراق فً بٌنما كغم(  1200 ) الحبوب من مصر فً

 فً اإلنتاجٌة ترفع ان ٌمكن التً الوسابل ومن.ع الهدر الكبٌر بالمٌاه م كغم

 البذور واستخدام اآلفات ومكافحة التسمٌد من جٌدة مستوٌات هً العراق

 والمكافحة والتسمٌد البذار مجاالت فً والمعدات المكابن واستخدام المحسنة

 والسقً الحراثة مجال فً والدقٌقة العلمٌة التوقٌتات اعتماد مع والحصاد،

ومن . الزراعٌة الدورات استخدام عن فضال المحاصٌل، وجنً والمكافحة

 وضع الزراعة وزارة على ٌنبغً؛  المٌاه فً هابلالمواجهة الهدر  اجل

.  والخصوبة الجودة مستوى أساس على الزراعٌة األراضً لتصنٌف خطة

 اإلنتاج فً الكلفة والعالٌة الخصوبة القلٌلة األراضً استبعاد ٌتم لكً

 تشكل فٌها الزراعة الن الزراعٌة الخطط من اإلنتاجٌة والمنخفضة

 ثالثة الدونم إنتاجٌة وزٌادة العمودي فالتوسع ولهذا. ضابعات كبٌرة بالمٌاه 

 أن حٌث، كبٌر بشكل اإلنتاج معدالت سٌرفع الحالٌة إنتاجٌته أضعاف

 سٌكتفً العراق ٌجعل مصر فً الدونم إنتاجٌة مستوى إلى بها الوصول

 المساحات من طن ملٌون 4 نحو فابض لدٌه وسٌكون الحبوب، من ذاتٌا

ع م. 2005 سنة دونم(  7359090)  بنحو تقدر والتً فقط المروٌة
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 ملٌون(  6.667 )هو السنة لنفس الحبوب من العراق استهالك أن لعرضا

  .  طن

 نظام استخدام ٌمكن، تركها سٌتم التً األراضً فً التصحر ومن اجل مكافحة. و

 السنوات فً الزابدة المابٌة الحصص توفر حالة ،وفً الجٌدة لألصناف والنٌر النٌر

 النشاط لدعم للجفاف المقاومة العلفٌة المحاصٌل ببعض زراعتها تتم الرطبة

.  هوالتحكم بالمخزون المابً والمحافظة على إٌرادات الحٌوانً الزراعً

 والنماء الحٌاة مصدرالمٌاه ،بوصفها  على لمحافظةا مهمة ادارة المٌاه فً إن.  06

تستلزم منها تفعٌل القوانٌن والتشرٌعات واللوابح الخاصة بحماٌة المجاري  والخٌر

االسهام الفاعل بتدعٌم االقتصاد الوطنً  إلى إضافةالمابٌة ،بغٌة صٌانتها وتحسٌنها ،

 الصحة تاوزاروضمن هذا السٌاق نشٌر الى الدور الذي ٌفترض ان تتحمله .

التً ما تزال مٌاهنا  المٌاه تلوثشكالت م مواجهة فًوالتكنولوجٌا والعلوم  والبٌبة

وما ٌتطلبه هذا االمر من توجٌه هذه الوزارات دوابرها ، كبٌر بشكلتتعرض لها 

ومفاصلها حول القٌام بزٌارات وجوالت تفتٌشٌة ورقابٌة منتظمة على وفق برامج 

معدة بشكل ٌضمن تحقٌق االهداف المتوخاة منها والمتعلقة بمالحظة حاالت التلوث 

والتعرف على مصادرها ومسبباتها من اجل اعداد االلٌات التً تتطلبها المعالجة ،  

 الوعً نشر ورجال الدٌن فً مهمة الثقافة ةوزارفضال عن الدور المفترض ل

لسالمة المٌاه الوطنٌة ودورها فً المحافظة على  الشرعٌة األهمٌة على والتؤكٌد

 .الحٌاة  ةصحة االنسان وبٌا

 المطر سقوط أوقاتب لمزارعٌنا فيتعر يف ألهمٌة المحطات المناخٌةبالنظر .  07

التً تشكل عوامل  الرٌاح وسرعة والرطوبة التبخر وكمٌات الحرارة ودرجات

،فان ادارة  الري فً المستخدمة المٌاه وكمٌات الري أوقات على هاتؤثٌرمهمة لها 

على مختلف مناطق  ملزمة ببناء منظومة مناخٌة متطورة ،توزع محطاتها المٌاه

 .البالد ؛لإلسهام بتوعٌة المزارع والتقلٌل من ضابعات المٌاه 

 جدٌدة بمباحثات للدخول دول الجوار إقناع على الدبلوماسٌة الوسابل بكل العمل. 08

 إلعادةبخصوص المٌاه ؛ دولٌة عهد وثٌقة أو معاهدة أو بروتوكول توقٌع اجل من

 ىوروافدهما عل والفرات دجلة نهري على المتشاطبة للدول المٌاه حصص تحدٌد

 واستخدام لحماٌة هلسنكً اتفاقٌة مثل الموضوع بهذا الخاص الدولً القانون وفق

)  علٌها ووقعت 1992 عام عقدت والتً والبحٌرات للحدود العابرة المابٌة المجاري

 لألغراض الدولٌة المجاري استخدام اتفاقٌة إلى إضافة. (13) أوربٌة دولة(  22

 لألمم العامة الجمعٌة عن الصادر 1997ماٌس 21 فً الصادرة المالحٌة غٌر
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 الدول على المٌاه لحصص العادل التقسٌم على تإكد االتفاقٌات هذه وجمٌع.  المتحدة

.  المتشاطبة

 عن الناتجة العادمة المٌاه بمعالجة الخاصة االستثمارٌة للمشارٌع الدولة تشجٌع.  09

 تكفلجملتها  منعبر مختلف االلٌات التً  والزراعً والمنزلً الصناعً االستهالك

 منح خالل من دعمها ،أو المشارٌع هذه مثل تكلفة قٌمة من( % 50)  بدفع الدولة

 . األمد طوٌلة القروض

 مع العالقة واألمنٌة السٌاسٌة المشاكل حلللعمل الحثٌث ل دعوة القٌادات االدارٌة.10

 المٌاه استخدام الى الدول هذه ٌدفع سوف وتفاقمها المشاكل بقاء الن؛ الجوار دول

  . العراق ضد جٌوبولتٌكً كسالح

؛من اجل  المابً الخزن أحواض لدراسة المتخصصٌن من علٌا لجنة تشكٌل . 11

 االحتفاظ على ،وقدرتها التخزٌنٌة طاقتها توسٌع ٌضمن بما الفنٌة مشاكلها معالجة

 باطنٌة ومصادر جدٌدة خزن أحواض إٌجاد عن ،فضال المٌاه من بمخزونها

  . لتنمٌتها وسطحٌة

،بغٌة  كبٌرة مادٌة قٌمة ذات اقتصادٌة سلعة المٌاه اعتبار ضرورةالتثقٌف حول . 12

 .  الحقٌقٌة والحضارٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بؤهمٌتها المواطن راشعا

 خالل من المابٌة الموارد مجال فً التطبٌقٌة البحوث ودعم تشجٌعالتوجه نحو . 13

 المابٌة بالموارد المعنٌة الجهات قبل من البحوث هذه إلنجاز مجزٌة مبالغ تخصٌص

 . الباحث الى منها المٌدانٌة االستفادة عند البحوث هذه عابدات من نسب وتخصٌص

 وزارة هٌكلٌة تطوٌرالبحث فً امكانٌة حصول موافقة القٌادات االدارٌة ل.14

 ٌعاونه ممدٌر عا برباسة المناطق أو المحافظات فً دوابرها لتصبح المابٌة الموارد

 ٌخول ان ،على حصراً  القانون شهادات حملة من قانونً اداري ومدٌر فنً مدٌر

 تفرزها التً المابٌة الحصص على التجاوزات بردع له تسمح جزاء حاكم سلطة

.  الدوابر تلك فً الفنٌة اللجان

 والتنقٌط بالرش الريمثل  الحدٌثة الري طرق استخدامالتوجه الفعال نحو . 15

 واستخدام السطحٌة تحت األنابٌب على باالعتماد،( السطحً تحت) المدفون والري

 كفاءة الطرق هذه أثبتت حٌث المشروعات سقً فً (14)(  الممغنطة المٌاه)  تقنٌة

 النباتات نمو عملٌة تسرٌع عن فضال، المٌاه مواصفات تحسٌن خالل من عالٌة

 غٌر المناطق فً بزراعته السماح وعدم الشلب زراعة مناطق حصر ،اضافة الى

.  له المخصصة
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 تنقٌة؛ل مدٌنة كل فً الثقٌلة المٌاه معالجة محطات نشاءإل اعطاء اسبقٌة اولى. 16

 مثل صناعة ةيصناعة والالزراعً األخرى المجاالت فً استخدامها وتدوٌر المٌاه

 الخاص القطاع دفعل الدولةومن المهم االشارة هنا الى اهمٌة تشجٌع . األسمدة

 اإلعانات ،وتقدٌم حماٌتهم خالل من المجال هذا فً العمل إلى والمستثمرٌن

.  الحٌوٌة المشارٌع هذه مثل إلقامة والقروض

 مع خاصة بالتعامللا تقنٌةالو فنٌةال مكانٌاتتطوٌر االو قوانٌنالوتفعٌل النظم . 17

 الصلبة الملوثات انواع جمٌع ان من التٌقن ٌنبغً ،كما والخطٌرة السامة المواد

 الصلبة للنفاٌات الطمر اماكن الن المٌاه وتلوت تعود ان ٌمكن والغازٌة والسابلة

 ؛الجوفٌة المٌاه طرٌق عن االنهار مٌاه الى وتعود تتحلل سوف المدن حافات على

 االنهار منسوب انخفض كلمااذ . العراق يوجنوب وسط فً جدا مرتفعة مناسٌبها الن

 . الربٌسةو الفرعٌة األنهار إلى ملوثاتها مع الجوفٌة للمٌاه الطبٌعً التصرٌف زاد

 والمخلفات الملوثات من التخلص امور لمتابعة رقابٌا فعالة أجهزةتامٌن  . 18

 الملوثات لمعالجة وحدة إٌجاد،فضال عن  والمستشفٌات المصانع من الناتجة السامة

 السابلة الملوثات خاصةبو، وخطٌرة سامة ملوثات ٌفرز ومصنع مستشفى كل فً

 ان المعالجة وحدات كفاءة على التؤكٌد ،وٌنبغً الكبٌرة المستشفٌات عن الناتجة

وضمن هذا السٌاق ٌنبغً االشارة الى . شكلٌا وجودها ٌكون ال أن وعلى وجدت

 الملوثات انواع اخطر منتعد  الطبٌة الفضالت ان من المتخصصة الدراسات ديأكت

 األخرى باشكالها ام سابلة كانت سواء البلدٌة الفضالت مع مزجها عدم ٌنبغً ولهذا،

 كٌمٌاوٌة مواد على تحتوي ؛ألنها المعالجة تكالٌف من ٌزٌد االجراء هذا الن؛

. وغٌرها  السامة الشعاعٌة المختبرات وفضالت خطٌرة

 تكون المنابع أو التغذٌة أماكن عن البعٌدة المٌاه خزانات ان الى االنتباه ٌنبغً. 19

 المابً إٌرادها وقلة الجفاف مستوى بسبب األمالح وتركز للتلوث تعرضا اكثر

 الثرثار فً ،وبخاصة التبخر معدالت ارتفاع عن ،فضال منها المسحوب وكثرة

 العظٌم نهر سد وأمام سامراء وسد دٌالى وسد حدٌثة سد أمام والخزن والحبانٌة

 عن دورٌة تقارٌر تقدم علمٌة طواقم أو علمٌة أجهزة ،اضافة الى ضرورة تامٌن

 خطة وضع ٌتم لكً مابً مجرى أو مابً خزان كل فً بالمٌاه التلوث نسبة

 نتمكن حتى بحٌرة أو نهر لكل المابٌة بالمواد التلوث نسبة نحدد بحٌث.  للمعالجة

.  بالمعالجة المعنً الكادر توفٌر عند النهر هذا مشاكل معالجة من

 بشرط مستقبال علٌها ٌعول التً المٌاه مصادر أهم من الزراعً البزل مٌاه تعد. 20

،اضافة . فٌها ألقٌت التً السامة المواد معالجة طرٌق عن تنقٌتها أعادة عملٌة تتم ان
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 فً به المسموح بالمستوى نوعٌتها تكون لكً العذبة بالمٌاه خلطها الى ضرورة

 الزراعة فً استخدامها وتدوٌر العادمة المٌاه معالجة ان وٌنضاف الى ذلك. الزراعة

 العادمة المٌاه لمعالجة وحدات إٌجاد ،ما ٌفرض على ادارة المٌاه للبٌبة حماٌة ٌعد

 هذه عمل مراقبة ،اضافة الى كبٌرة و صغٌرة مدٌنة كل فً النهر الى اعادتها قبل

 هذه لمتابعة ومدربة فنٌة كوادر تهٌبة على ان هذه المهمة تستوجب. الوحدات

العادمة ،الى  المٌاه معالجة مجال فً التدرٌب برامج وتعزٌز عملها وكفاءة الوحدات

 والحدابق العلفٌة المحاصٌل ري فً المعالج البزل مٌاه استخدام على التركٌز جانب

  . فقط العامة

 الجامعات كل فً المابٌة الموارد وصٌانة تنمٌةخاصة ب بحوث مركز انشاء. 21

 والجغرافٌة والبزل والري الزراعة) االختصاصات كافة من باحثٌن ضم،ت العراقٌة

 خطط إعداد عملٌة تولى؛لت( والعلوم والقانون والسٌاسة والبٌبة واالقتصاد واالجتماع

 والمستقبلٌة االنٌة المشاكل تعالج علمٌة ومإتمرات وندوات دورات إلقامة علمٌة

 الجامعات فً العلمٌة االقسام مطالبة ،فضال عن المابٌة الموارد تواجهها التً

 عنوانات ضمن المابٌة الموارد مشاكل بوضع المابٌة بالموارد العالقة ذات العراقٌة

 خالل من وذلك والباحثٌن العلٌا الدراسات طلبة اٌدي بٌن تكون لكً بحثٌة مواضٌع

 مجال فً مشاكلها ترسل لكً والبٌبٌة المابٌة والموارد الزراعة وزارات مع التنسٌق

.  فٌها للبحث الجامعات الى المٌاه

 امتصاص تستطٌع التً ،والمحاصٌل للملوحة المقاومة المحاصٌل اختٌار. 22

 . الزراعً اإلنتاج على ذلك ٌإثر ان دون من األمالح

 الصحً الصرف شبكاتللوحدات الخاصة ب والمتانة الكفاءة ضعف ان . 23

،اضافة الى تصرٌف مٌاه المجاري  العذبة للمٌاه االنابٌب الناقلةووشبكات االسالة 

 الصالحة المٌاه إلى الملوثة المٌاه تسرب باستخدام الخنادق المفتوحة ،افضى الى

تهاء العمر وان الوظٌفٌة كفاءتها وضعف الشبكاتبالنظر لقدم  ؛ وبالعكس للشرب

 ( 15).االفتراضً لألنابٌب ونفاذ مٌاه المجاري  

 خاصةبو، البٌبة على المإثرة والبشرٌة الطبٌعٌة العوامل مختلف مراقبة . 24

 األفراد من الٌها ترد التً والشكاوى التقارٌر استقبال طرٌق عن المابٌة الموارد

 مع كبٌر بتنسٌق مٌاقال اللجنةو االمر الذي ٌفرض على وه. والدوابر والمإسسات

اضافة . المدنً المجتمع منظمات ومع، بالبٌبة المتخصصة والدوابر اإلعالم وسابل

 فً الخارجٌة والملوثات العادمة المٌاه معالجة محطات وجود على التؤكٌد الى 

.  االخرى الملوثة والمإسسات والمستشفٌات والمصانع المدن مراكز
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 العام، المصب مٌاه هً استخدامها ٌعاد التً الزراعٌة المٌاه مصادر اهم ان. 25

 تبرز الحاجة الى  العراق فً الزراعة على سلبً بشكل استخدامها ٌإثر ال ولكً

 األراضً تدمٌر عدم ضمان بغٌة الملوحة ،وبخاصة التلوث لرصد محطات إقامة

 هذه لقدرة ؛بالنظر الملوحة مشكلة ومن المٌاه فً شحة من تعانً التً الزراعٌة

 قبل المٌاه لمعالجة تمهٌدا الملوثات وباقً الملوحة نسبة تحدٌد على المحطات

  . استخدامها

 كالتلوث جدٌدة ملوثات ظهور الى ٌإدي والعلمً الحضاري التطور ان . 26

 بهذه التلوث من تحد فعالة وقوانٌن تشرٌعات ٌتطلب ما، والكٌمٌاوي اإلشعاعً

 بقاٌا من اإلشعاعٌة والمواد المنضب مالٌورانٌو خاصةبو، والخطٌرة الجدٌدة المواد

 والقوانٌن التشرٌعات فً قصور وجود على المتخصصة الدراسات تإكدو.الحروب 

 الفنٌة التفصٌالت الى افتقارها خاصةبو، التلوث من المٌاه حماٌة على تعمل التً

 ملوثات من ٌرافقه وما، والطبً والصناعً العلمً التطور بسبب المتغٌرة الدقٌقة

 أمور لتشمل التشرٌعات هذه ديتجد لعمل علىا جدٌدة ؛تفرض على القٌادات اإلدارٌة

 من% 60 من أكثر كون االعتبار بنظر وتؤخذ والعلمٌة الفنٌة النواحً من جدا دقٌقة

 المجاورة الدول مع التنسٌق ،ما ٌتطلب خارجٌة مصادرها العراق فً المابٌة الموارد

.  الجوانب هذه لمعالجة

 وحثها والمكتوبة والمسموعة المربٌة االعالم لوسابل والدعم الحماٌة توفٌر. 27

 فً تقاعس أو خلل أي عن والكشف، البٌبً والفساد التلوث بإر عن بحثال على

 تتولى ان على. التلوث مصادر جمٌع من الخارجة العادمة للمٌاه المعالجة عملٌات

 وتقوم، عاجلة اهمٌة الموضوع اٌالء ومدٌرٌة وزارة كل فً البٌبة ودوابر وحدات

 لمعالجتها الالزمة االجراءات التخاذ الوزارة فً جهة اعلى على وعرضه بتوثٌقه

.  المقصرٌن ومحاسبة

 والبٌبة والتكنولوجٌا والعلوم والتربٌة العالً التعلٌم وزارات بٌن التنسٌق. 28

 خرٌجً لتؤهٌل تخصصٌة مناهج ذات ودورات برامج وضع خالل من والسٌاحة

 البٌبة حماٌة دوابر فً للعمل البٌبة وهندسة والكٌمٌاء والجغرافٌة الحٌاة علوم

 هذه كل من مالكها فً تضم ان دابرة كل على وٌنبغً. المابٌة والموارد

 ،مع فٌها والملوثات وعناصرها البٌبة بمكونات عالقة ذووا ألنهم االختصاصات

 البٌبة مراقبة تتولى التً البٌبٌة الدوابر لعمل المحلٌة الحكومات دعم ضرورة

.  ،وبخاصة المجاري المابٌة وأماكنه التلوث مسببات وتشخٌص الحضرٌة
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 دجلة حوض دول مع مشتركة ومصالح اقتصادٌة بعالقات االرتباط ٌنبغً. 29

 . التركٌة لالستثمارات تسهٌالت منح خالل من تركٌا وبخاصة، والفرات

 وعدم، المٌاه استخدامب اإلفراط عدم فً توعٌة الناس حول باإلعالم االهتمام.30

،اضافة الى  مصادرها حماٌة وضرورة وندرتها نقصها تزاٌد على والتؤكٌد تلوٌثها

.  بمصادرها العبثو تلوثها لرصد؛ المٌاه مصادر على مشددة رقابةتها مارسم

 ( 8شكل رقم )

 مواجهة سلبٌة اثار سد الٌسو ؟ العراقٌة هل سٌكون بوسع ادارة المٌاه

 انمثحج انراتع

 االستنتاجات وانتوصيات

 االستنتاجات

تشكل االستنتاجات خالصة مكثفة الهم ما تناولته مباحث الدراسة ،واهم النتابج التً 

ومن تحلٌل عناصر .توصلت الٌها ،فضال عن مدى اسهامها بإغناء مشكلة البحث 

    :االستنتاجات التالٌة  إلى البحث توصل الباحث

 التوتر مصادر من مصدراً  الحالً القرن بترولالتً تعد  المٌاه مشكلة تزال ما. 01

ومناطق اخرى من العالم ،وبخاصة الدول التً  االوسط الشرق بلدان فً االقلٌمً

وٌعود السبب فً .تخضع لمناخات جافة او شبه جافة التً ٌدور العراق فً فلكها 

 الموارد التً تشكل احد الدولٌة األنهار إلى الماسة والحاجة المصالح تداخل إلى ذلك



 

 63 

 المٌاه تفوق عالم الٌوم ٌشهد أن ،والسٌما والمصب المجرىو المنبع لدول الربٌسة

التً تإكد  االوسط الشرق فً المهٌمنة القضٌة اصبحتبؤهمٌتها حٌن  النفط على

تر م ملٌار( 1000) مقداره المٌاه من سنوٌاً  نقصاً  ستواجه هاأن علىمعظم الدراسات 

 . كسالح المٌاهبلورة توجهات دول المنبع الى استخدام  إلى مكعب ،ما افضى

 المتعاقبة العراقٌة الحكومات على سٌاسً ضغط ورقة المٌاه تركٌا استخدام. 02 

 على االدارة وسوء التضخم من ٌعانً الذي التركً االقتصاد تصحٌح ومحاولة

 تستطٌع ال معها المتشاطبة الدول على واقع امر فرض؛ وسورٌا العراق حساب

 عن والفرات دجلة نهري مٌاه حجب على القدرة  المتالكها ؛بالنظر حٌن بعد تغٌٌره

 بحجة ٌوم(  30)  ولمدة بالكامل الفرات نهر مٌاه أقفلت ،مثلما ؛ وسورٌا العراق

 واعتبارهما والفرات دجلة نهري بدولٌة اعترافها لعدم ؛بالنظر اتاتورك سد ملًء

.  للحدود عابران نهران

 ،إال الجوفٌة والمٌاه السطحٌة والمٌاه بالتساقط العراق فً المابٌة الموارد تتمثل. 03 

 دجلةمعظمها بنهري  المتمثلة السطحٌة المٌاه على قطاعاتها بمختلف دالبالد تعتم  أن

 وٌمكن . المابٌة الموارد بقٌة على اعتمادها بمعدالت تفوق وروافدهما والفرات

 تعد التً الكبٌرة أنهاره أن فً تتجسد العراقٌة المٌاه أزمة محاور ابرز أن القول

 من ٌضاعف ،ما الوطنٌة اراضٌنا خارج من تنبع البالد فً بالحٌاة النابض الشرٌان

   .  المجاورة الدول مع األزمة حدة

 مشتركة مابٌة مصادر اراضٌها تغذي التً الدول من ٌعد الذي العراق ٌعانً. 04

 وفً مقدمتها  أهمها عدة ؛ألسباب نوعٌتها غٌرت إلى إضافة ، المٌاه فً حاد نقص من

 إلى إضافة،وتلوث موارده ، المناخٌة التغٌراتانحسار تساقط االمطار بفعل اثار 

 احتكارفً  سٌاساتها ،وبخاصة تركٌا التً اسهمت الجوار لدول المابٌة جنداتاال

 بناء علىها اقدام مع الماضٌة المدة فً المٌاه استثمار وتٌرة تزاٌدب المابٌة لمواردا

ي دجلة نهر ضفاف على الواسعة الجماعٌة المزارع وتؤسٌس السدود عشرات

 والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحٌاة بالغة اضرار إلى افضى ،ماوالفرات 

 :،من جملتها   والبٌبٌة والصحٌة

  الزراعٌة االراضً من واسعة مساحات وتحول العراق فً الجفاف مشكلة تفاقم .ا 

 مختلف مناطق البالد  وتعرض والمناخ الطقس ،وتغٌر قاحلة صحراوٌة اراض إلى

 والبحٌرات االهوار وجفاف الطقس وتغٌر متكررة بصورة الرملٌة العواصف إلى

 الزراعٌة المساحات تقلص،و الزراعٌة االراضً على الصحراء وزحف والخزانات

 االعشاب نمو وعدم دٌماً  المزروعة والمساحة الطبٌعٌة المراعً مساحات،وانحسار 
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 وارتفاع التغذٌة سوءل النظرب؛ الحٌوانٌة الثروة اعداد تراجع إلى ،اضافة والحشابش

  .  العلف اسعار

 الزراعٌة والمناطق القرى من الفالحٌنخاصة وب، السكاننزوح اعداد كبٌرة من  .ب

 جنوب الفقٌرة تركٌا مناطق فً واسعة اقتصادٌة تنمٌة تحقٌقثمنا ل الكبٌرة المدن الى

 . االناضول نهر شرقً

 التحتٌة البنى على تؤثٌرال إلى ،ما افضى الكهرومابٌة الطاقة اتمنظوم شلل عمل .ج

 تلوث  إلى إضافة، الصحً الصرف نظوماتوم المٌاه تصفٌة محطاتمثل  االخرى

 .معدالت تبعث على القلق  إلى الذي وصلت نسبتهو المٌاه

 المٌاهمناسٌب  انخفاضارتفاع نسبة تركٌز األمالح فً المجاري المابٌة جراء  .د

على  اعتادت التً االسماك من كثٌرة سالالت هالك إلى وهو االمر الذي سٌفضً.

  . العربً الخلٌج مٌاه نحو هجرتها قبل الملوحة منخفضة مٌاه فً التكاثر

 .التً تتطلب مهمة انعاشها اغمارها بالمٌاه  االهوار مناطق على السلبً التؤثٌر .ه

 بفعل وخطٌرة وخٌمة ستكون العراق فً المٌاه لمشكلة المستقبلٌة األبعاد إن. 05

 على تركٌا شرقً جنوبً فً التركٌة بالمشارٌع المتمثلة الخارجٌة التهدٌدات تنامً

 بشكل ٌنفذ الذي(  البٌبً اإلرهاب)  بـ وصفها ٌمكن التً والفرات دجلة منابع

 الفرات نهر تصارٌف على الكبٌرة آثارها تترك تنفٌذه مراحل بدأت أن بعد تدرٌجً

)  نحو سٌحجز الذي ألٌسو سد مشروع بتنفٌذ البدء بعد دجلة نهر دور جاء ،واآلن

 لم التركٌة التوجهات إن. تركٌا من القادمة دجلة مٌاه من مكعب متر ملٌار(  9.7

 التنسٌق علٌها ٌفرض الذي والفرات دجلة نهري مٌاه تقسٌم فً الدولً القانون تراع

 إٌرادات على ٌإثر أن شانه من ما كل فً وسورٌا العراق مع والتفصٌلً الشامل

 . النهرٌن بمٌاه المشتركة بالدول الضرر ٌلحق ال وبما والفرات دجلة نهري

 فً المستقبلٌة للمشارٌع التخطٌط سوء،و واإلهدار اإلهمال سٌاساتاسهمت  .06

المتؤتً من  الماضٌة لعقودا خالل الدولة ودوابر مإسسات انتهجته الذي المٌاه قطاع

 فً المٌاه مشكلة تفاقمغٌاب التخطٌط االستراتٌجً طوٌل االمد إلدارة المٌاه فً 

 العراق ارض المخاوف من استمرار ظاهرة الجفاف وتنامٌها فً زٌادة،و العراق

 كل أن إال ، الزمن من حٌناً  المشكلة هذه على الهابلة المابٌة ثرواته غطت الذي

 خالل بالتصحر مهددة الزراعٌة العراقٌة االراضً ثلث أن إلى ات تشٌر حالٌاتوقعال

 تحكم كبٌرة بفعل بنسبة المٌاه من تهحصالقادمة ؛بالنظر لتراجع  عاماً ( 15)الـ 

 . والفرات دجلة بمٌاه تركٌا
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 األمالح زحف بفعل الملوثات انواع بمختلف والفرات دجلة نهري حوض تلوث .07

 النهرٌن هذٌن إلى العادمة الصحً الصرف ،ومٌاه المجاري ،ومٌاه البزل ،ومٌاه

 اإللهام ومهبط اآللهة هبة ،واعتبرتهما القدٌمة الحضارات قدستهما اللذٌن العظٌمٌن

 مقدسة اراض النهران هذان بها ٌمران التً االراضً اعتبار عن ،فضال األول

 التصحر من الرافدٌن ارض معانــاة وتعود. األنبٌاء من العدٌد ظهور شهدت

 . المٌاه ادارة وإهمـال المٌاه اٌرادات نقص إلى والجفاف

 حول المتقابلة والتفسٌرات الخالف تمنع حاسمة قانونٌة حلول اٌجاد فً االخفاق.08

 النامٌة الدول فً ،وبخاصة دولتٌن من أكثر بٌن المشتركة الدولٌة األنهار مشكلة

 حلول إلى العالم ٌتوصل لم ،ما الماء حروب عصر العالم بدخول الخطر ناقوس ٌدق

 التً الدول وٌمنع الدولٌة األنهار حوض على المتشاطبة الدول حقوق تضمن عادلة

 منطقة ،ولعلّ  أسفله بدول الحٌف إلحاق على القدرة النهر مرور تضارٌس تمنحها

 .  الحروب هذه لمثل المرشحة المناطق أكثر بٌن من هً األوسط الشرق

 ،وبخاصة وطننا فً المابٌة الموارد إلٌه آلت الذي الحال خطورة من الرغم على.09

 آثار من الواقع هذا ٌسببه وما، بالتجفٌف المهددة وروافدهما والفرات دجلة نهري

 خططاً  اآلن حتى تضع لم المٌاه ادارة ،فان العراق فً المستوٌات جمٌع على خطٌرة

 الخطط وضع فً قصورها عن فضال علٌها، المقبلة المٌاه أزمة مع للتعامل مستقبلٌة

 أفق فً تلوح افرازاتها بدأت التً المناخٌة التغٌرات اثر سلبٌة من الحد بوسعها التً

.  العالم مناطق من كثٌر فً به معمول هو ،مثلما المنطقة

 انتوصيات 

 االستراتٌجٌة األجندة أولوٌات سلم على اولى اسبقٌة المابً األمن اعتماد.01

  العراقٌة الخارجٌة للسٌاسة

اعداد قاعدة بٌانات تدعم خطط قطاع المٌاه االستراتٌجٌة من اجل النهوض . 02

 .بواقعه 

تطوٌر  فاستراتٌجٌة وطنٌة بعٌدة المدى لقطاع المٌاه فً البالد تستهدوضع . 03

بناه التحتٌة لتحقٌق االكتفاء الذاتً من المٌاه ،فضال عن المرونة فً مواجهة حاالت 

 .الطوارئ 

تطوٌر اسالٌب ادارة قطاع المٌاه فً البالد من خالل تنمٌة وتطوٌر قدراته . 04

التقنٌة فً اطار المفهوم الكامل لعناصر العملٌة االدارٌة االدارٌة والتنظٌمٌة والفنٌة و

 .؛لالرتقاء بالعمل واالداء الى مستوى التحدٌات التً تواجهها هذه االدارة 
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 :وضمن هذا السٌاق نقترح االلٌات التالٌة 

رفد هذا القطاع بالكادر االستشاري والخبرات الهندسٌة والفنٌة القادرة على ادارة  .ا

 .وانشاء وتشغٌل مشروعاته 

وضع استراتٌجٌات انٌة لتامٌن احتٌاجات قطاعات البالد من المٌاه ،وبخاصة . ب

 المشارٌع بتنفٌذ والقٌام والبزل الري شبكتً تحسٌنالذي ٌستلزم  القطاع الزراعً

 والفرات دجلة نهري اٌراداته فً نقص كبٌر ٌشهد العراق ان والسٌما، بٌةاالروا

 جمٌع فً االمطار مٌاه لخزن والخزانات السدود من المزٌد انشاءٌتطلب  ،ما لمابٌةا

 .  الطبٌعٌة المحددات بحسب العراق مناطق

 انخفاضه دون والحٌلولة العراق فً الحالً المابً المخزون كمٌة على الحفاظ. ج 

 استغالله بهدف السدود وخزانات بحٌرات فً حالٌا فٌه الموجود المستوى عن

 . الضرورٌة لالستخدامات

 واالعمال المشارٌع تنفٌذ تعترض التً والمعوقات المشكالت ومعالجة تذلٌل. د 

.  بؤدابه االرتقاء اجل من القطاع هذا فً العاملٌن وجهود

 التً التخصصٌة والمعدات اآللٌاتما تحتاجه من ب المٌاه قطاع شركات رفد. و

 . الٌها الموكلة االعمال تنفٌذ فً تساهم

        صالحة مٌاه وانتاج المٌاه من االمالح إلزالة الشمسٌة الطاقةاستخدام . ز

 . للشرب

 المٌاه وتطوٌر تنمٌة مجال فً وتوظٌفها بعد عن االستشعار تقنٌات استثمار. ح

 الجٌولوجٌة التراكٌب عن تفصٌلٌة جوٌة وصور خرابط إعداد طرٌق عن الجوفٌة

 . الجوفٌة المٌاه وجود على تدلل التً الجٌومورفولوجٌة والظواهر

:  ما ٌاتً خالل من المابٌة العراق حقوق حٌال الدبلوماسٌة الجهود تكثٌف .05

 نهري دولٌة سعً بحقٌقة ؛لقبولها تركٌا على الضغط الى ٌهدف مشروع تبنً. ا 

 المابٌة العراق بحقوق لالعتراف الطرٌق تمهد التً البوابة ،بوصفه والفرات دجلة

.  الدولٌة واالتفاقٌات المعاهدات وفق على

 وغٌره الٌسو سد بناء إلٌقاف تدخلها ،بغٌة االممٌة المنظمة مع االتصاالت تامٌن. ب

 مقدمتها فً التً العراق على اثاره لسلبٌة ؛بالنظر الغاب مشروع ضمن السدود من

.   الزراعً القطاع خارطة من الزراعٌة اراضٌه من% ( 40)  اخراج
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 الموارد بموضوع المتعلقة المسابل إلدارة اقلٌمٌة منظمة انشاء امكانٌة بحث. ج

  إلى استنادا الموارد هذه مشكالت بمعالجة ؛لالسهام المنطقة دول بٌن المابٌة

  .  الدول هذه جمٌع مصالح ٌضمن بما بٌنها واالقلٌمٌة الدولٌة االتفاقٌات

 المنظمة التدرٌبٌة البرامج اعتماد خالل من المٌاه لقطاع العاملة القوى تنمٌة .06

 على واطالعها قدراتها وتطوٌر فٌه العاملة المالكات كفاءة رفع فً االسهام ،بغٌة

 التً معارفها دابرة توسٌع ،بغٌة العالم دول فً الحاصلة المتطورة التقنٌات اخر

  . والفنً العلمً المستوى ورفع المهارات اتقان الى تفضً

 إضافة ، تلوثها لمنع قٌود ووضع المٌاه استهالك تحدد قانونٌة تشرٌعات سن. 07

 بالتنقٌط الري فً حدٌثة طرق استخدامالتنسٌق مع ادارة القطاع الزراعً حول   إلى

،فً  العراق فً المابٌة الموارد استثمار فً الحدٌثة التقنٌات اعتماد،و والرش

 واعادة، الصحً الصرف مٌاه ومعالجة، حدٌثةال ريال طرق اعتماد مقدمتها 

 . الزراعة فً استثمارها

 الصرف ومٌاه المخلفات برمً تقوم التً الجهات على الرقابة تفعٌل على العمل.08 

 فً كثٌراً  تفاقمت التً للتجاوزات والتصدي المخالفٌن ومعاقبة االنهار فً الصحً

بذل  إلى إضافة، األشخاص ولحٌاة للبٌبة تحدٌاً  تشكل وباتت االخٌرة السنوات

 مستوى ورفع الخضراء المساحات طرٌق عن الصحراوي الزحف من لحدلالجهود 

 هذا فً التعاون على الناس تشجٌع مع، المٌاه توزٌع شبكات وتحسٌن الري انظمة

.  البٌبة على حفاظاً  الشؤن

 والشرب الزراعة ألغراض وتؤمٌنها المقررة المابٌة بالحصص التقٌد ضرورة .09

.  صٌانتها ومتابعة الضخ محطات تؤهٌل اعادة ضرورة مع االخرى واالستخدامات

 دجلةنهري  مٌاه تلوٌث نعحول الكف  المابٌة بالموارد المشتركة لدولا مطالبة. 10

 الملوثة المبازل مٌاه او الحاجة عن الفابضة الري مٌاه صرف خالل من والفرات

 اتفاقٌة الى التوصلمحاولة و الزراعة فً المستخدمة والمبٌدات الكٌمٌاوٌة بالمواد

 .  التلوث مصادر من وحماٌتها االنهار مٌاه نوعٌة على بالحفاظللجمٌع  ملزمة

 من الترسبات وازالة االنهر كري مشارٌع بتنفٌذ الخاص القطاع اشراك. 11

.   التخزٌنٌة السدود ومقدم المابٌة والمسطحات والفرعٌة الربٌسة االنهر مجاري

 . واحد ان فً العذبة والمٌاه الكهرباء ؛إلنتاج االنتاج ثنابٌة محطات اقامة.12 
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 الصادرة والقوانٌن بالتعلٌمات همتقٌد مراقبة اصحاب بحٌرات االسماك ؛لبٌان. 13

 واالراضً المٌاه فً اضرار تسبب المخالفة البحٌرات أنحٌث ،الجهات المعنٌة  عن

 . الزراعٌة

،فضال عن  االروابٌة القنوات تبطٌنسعً ادارة المٌاه لتنفٌذ برامج واعٌة بقصد  . 14

 وتسهٌل المابٌة والضابعات الرشح لتقلٌل والمبازل للجداول التطهٌرات القٌام بؤعمال

.  المٌاه انسٌابٌة

 الهىامش 

 الموارد واستخدام ادارة مناهج تقوٌم ،دراسة الزراعٌة للتنمٌة العربٌة المنظمة (1)

.   2001، العربٌة الزراعة فً المابٌة

 التخطٌط ،وزارة 2006 لسنة العراق فً المالٌة الموارد مإشرات تقرٌر (2)

 ،مدٌرٌة المعلومات وتكنولوجٌا لإلحصاء المركزي ،الجهاز االنمابً والتعاون

.    1 ص ، 2007، الزراعً االحصاء

 تخرج التً االشعاعٌة الطاقة(  (  Solar Radiationالشمسً باإلشعاع ٌقصد (3)

 جمٌع لها التابعة السٌارة الكواكب منها تستمد ،التً االتجاهات جمٌع الى الشمس من

.  واجواءها اسطحها حرارة

 كمٌة هو(  BOD- chemical Oxygen Demand)  الحٌوي األوكسجٌن (4) 

 فً الحٌوي نشاطها خالل الدقٌقة الحٌة الكابنات قبل من حٌوٌاً  المستهلكة األوكسجٌن

 وكلما. الحضانة فترة علٌها ٌطلق محددة زمنٌة فترة خالل و ثابتة حرارة درجة

 . أكبر بدرجة ملوثة المٌاه كانت كلما كبٌرة حٌوٌاً  المستهلكة األوكسجٌن كمٌة كانت

 وبعض االحٌابً للتلوث الجرثومٌة الدالبل دراسة الجبوري، ادهام حمد محسن (5)

 فً االسفل الزاب ونهر دجلة نهر  مٌاه على المإثرة والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌة العوامل

 تكرٌت، جامعة-التربٌة كلٌة الى مقدمة ماجستٌر رسالة وتكرٌت، الحوٌجة منطقة

 . 74-57ص

 كٌمٌاوٌات تؤثٌر الهاشمً، اسماعٌل فخري زٌنة:  الخصوص بهذا انظر(6) 

 لمٌاه الباٌولوجٌة المعالجة على الموصل مدٌنة فً المستشفٌات بعض مطروحات

 ،2005 الموصل، جامعة/ الهندسة كلٌة الى مقدمة ماجستٌر ،رسالة الفضالت

.  21-16ص
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 الملوثة البٌبٌة العوامل دراسة العزاوي، ناهً ساٌب أثٌر: انظر اكثر لتفصٌل (7)

 الصرفة، للعلوم القادسٌة مجلة العراق، فً بابل محافظة فً الحلة شط لمٌاه

 . 3 ص ،2008 سنة ،3العدد ،3المجلد

 غٌر المابٌة الموارد وادارة ،تنمٌة الربٌعً صاحب:  انظر التفاصٌل من لمزٌد (8)

 . ،بغداد للطباعة الدٌوان ،شركة العربً الوطن فً التقلٌدٌة

 اآلبار بعض مٌاه عن بكترٌولوجٌة دراسات ، الرضا عبد كاظم الرضا عبد ( 9)

 ، العلوم كلٌة ، منشورة غٌر ماجستٌر رسالة ، الشرب لمٌاه كمصدر المستعملة

 .  4 ص 1981، بغداد جامعة

تفصٌل فً مسالة المٌاه فً / محمد بدٌوي الشمري ،التعطٌش السٌاسً  ( 10)

 ( . 85 – 43)ص  -ص-،ص 2001العراق ،دار الشإون الثقافٌة العامة بغداد ،

الدكتور عبد المالك خلف التمٌمً ،المٌاه العربٌة التحدي : انظر بهذا الصدد  ( 11)

والدكتور . 23، ص  1988واالستجابة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،

صبري فارس ،مشكالت المٌاه فً الوطن العربً ،مجلة دراسات اجتماعٌة ،العدد 

 . 20،ص  2000السادس ،بغداد ،بٌت الحكمة ،

الزراعة الصونٌة تكبح زحف الصحراء ،منظمة االغذٌة والزراعة لألمم المتحدة  ( 12) 

 . ،الشبكة الدولٌة

http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/10502-

ar.html  

 م1993 هلسنكً اتفاقٌة إلى ،واستنادا الدولً والقانون األعراف حسبب ( 13)

 دولة أراضً فً وٌعبر، الوطنٌة الحدود ٌقطعالذي  المابً المجرى إلى شاري،

 منها نبعي يالت ةالدول أن إلى إضافة،(  الدولً النهر) ـ ب شاطبها فً ٌصب أو أخرى

 شاطبها فً صبي التً والدولة، المجرى فٌها ٌعبر التً والدولة، المابً المجرى

 قبل من المٌاه كمٌات حددت أن ،على النهر هذا فً حقوق جمٌها لهم المابً المجرى

 . ةصخصتالم اللجان

 تقوم المغنطة اجهزة تدعى أجهزة فٌها تستخدم حدٌثة ،تقنٌة الماء مغنظة(  14)

 للماء لتصل األنبوب جدار خالل من المغناطٌسً للمجال جدا مكثف تركٌز بإحداث

 ٌولده الذي جدا والمكثف القوي المغناطٌسً الحقل وٌعمل. معالجته فً وتساهم

 الروابط على ٌإثر إذ. الماء خواص فً تغٌٌر إحداث على المغنطة جهاز

http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/10502-ar.html
http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/10502-ar.html


 

 70 

 المغناطٌسً بالمجالٌن كثٌرا تتؤثر التً السابلة المٌاه فً الموجودة الهٌدروجٌنٌة

 مسببا الكٌمٌابٌة أو الفٌزٌابٌة سواء الماء خواص فً تغٌٌر إلى ٌإدي ،ما والكهربابً

 وتكٌٌف الهٌدروجٌنٌة الروابط تكسٌر ثم ،ومن االمالح ذرات حركٌة فً زٌادة

 التغٌٌر وهذا( .السطحً الشد تخفٌض)  االذابة على قدرة اكثر وجعله الماء خواص

 ٌسمى ما إلى عسر ماء من الزراعة فً المستخدم الماء ٌحول المٌاه خواص فً

 . الٌسر الماء أو الماء بلٌونة

مشكالت / المهندس لطٌف عبد سالم العكٌلً ،امداد ماء الشرب فً العراق (  15)

الحاضر وخٌارات المستقبل ،الطبعة االولى ،بغداد ،مطبعة شركة مجموعة العدالة 

  ( . 130 – 94)ص  –م ، ص  2009للصحافة والنشر ،

 

 

 مصادر انثحج ومراجعو

 انكتة

األعرج، طلعت إبراهٌم ،التلوث الهوابً والبٌبة ،الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب، .  1

  . 1999القاهرة ،

، مركز 1التمٌمً، عبد المالك خلف ،المٌاه العربٌة التحدي واالستجابة ، ط. 2

.  1999دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ، 

التركٌة،  –قات العربٌة جالل عبد هللا معوض، صناعة القرار فً تركٌا، والعال . 3

  200-198، ص 1998، بٌروت، 1مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط

حكٌم ،كمال الدٌن ،واخرون ،صحة البٌبة فً الدول النامٌة ،مصر ،بستان  . 4

 .. 75ن19الدكٌة ،مطابع سجل العرب ،

 . 1984،بغداد ، 1عبد الرضا ،كاظم عبد الرضا ،التلوث الجرثومً للمٌاه ،ط . 5 

محمود ،طارق احمد ،علم وتكنولوجٌا البٌبة ،الموصل دار الكتب للطباعة والنشر 

،1988  .  
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مشكالت الحاضر / العكٌلً ، لطٌف عبد سالم ،امداد ماء الشرب فً العراق . 6

وخٌارات المستقبل ،الطبعة االولى ،بغداد ،مطبعة شركة مجموعة العدالة للصحافة 

. م  2009والنشر ،

تفصٌل فً مسالة المٌاه فً / ، محمد بدٌوي  ،التعطٌش السٌاسً الشمري  . 7

.  2001العراق ،دار الشإون الثقافٌة العامة بغداد ،

هوجز ،لورنت ،التلوث البٌبً ،ترجمة محمد عمار الراوي ،وعبد الرحٌم محمد 8

.    1988الموصل دار الكتب للطباعة والنشر ، عشٌر ،

والبٌبة ،ترجمة وتلخٌص عصام هبد اللطٌف هولً ،ام ،واخرون ،االنسان . 9

.  1989،بغداد دار الحرٌة للطباعة والنشر ،

،ترجمة نادٌة القبانً (  قضاٌا الساعة ) روبرت الفون  ،التلوث  جرامون،.10

.  1977،مطابع األهرام التجارٌة ،القاهرة ، 

  انذراسات وانثحوث

التلوث فً شط العرب ، سعود عبد الرحمن حسن سعد ، مالحظات عن مشكالت .1

 12مجلة الخلٌج العربً ، مركز دراسات الخلٌج العربً ، جامعة البصرة ، المجلد 

.  1980،  2، العدد 

)  1976حكمت عباس الغراوي وآخرون ، تلوث البٌبة فً العراق ، الموصل ، . 2

. الدراسات والبحوث  (مطبوع بالرونٌو 

وامل البٌبٌة الملوثة لمٌاه شط الحلة فً أثٌر ساٌب ناهً العزاوي، دراسة الع. 3

، سنة 3، العدد3محافظة بابل فً العراق، مجلة القادسٌة للعلوم الصرفة، المجلد

. 3، ص 2008

المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ،السمات الربٌسة إلدارة المٌاه فً الوطن . 4

مناهج التعلٌم  العربً، الندوة القومٌة حول إدخال مفاهٌم اإلرشاد المابً ضمن

.   2000الزراعً، الخرطوم، 

المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، الندوة القومٌة حول الجوانب الفنٌة . 5

واالقتصادٌة لتحسٌن أسالٌب حماٌة الموارد المابٌة السطحٌة والجوفٌة، الخرطوم، 

1999  .
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.  1983عرب ، المإسسة العامة للموانا العراقٌة ، تقرٌر عن الملوحة فً شط ال. 6

الشبكة الدولٌة ( Fao)منظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة . 7

www.fao.org/arabic/news/omm/news2003 

خالد إبراهٌم سعٌد، تلوث المٌاه بالمخلفات الصناعٌة ، المإتمر القطري العلمً . 8

.   2000تلوث البٌبة واسالٌب حماٌتها ،بغداد ، االول فً 

الدكتور صبري فارس ،مشكالت المٌاه فً الوطن العربً ،مجلة دراسات . 9

. اجتماعٌة ،العدد السادس ،بغداد ،بٌت الحكمة 

المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، دراسة أسالٌب وسٌاسات استرداد تكلفة  مٌاه . 10

.  1999الخرطوم، الري فً الدول العربٌة، 

المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ،دراسة تقوٌم مناهج ادارة واستخدام الموارد .  11

.  2001المابٌة فً الزراعة العربٌة ،

منظمة االغذٌة والزراعة لألمم المتحدة ،الزراعة الصونٌة تكبح زحف .  12

. الصحراء ،الشبكة الدولٌة 

http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/10502-

ar.html 

،وزارة التخطٌط  2006تقرٌر مإشرات الموارد المالٌة فً العراق لسنة .  13

والتعاون االنمابً ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ،مدٌرٌة 

.      2007االحصاء الزراعً ،

ادر المابٌة قاسم محمود السعدي، تقنٌات التحسس النابً فً الكشف عن المص. 14

الجوفٌة فً البٌبات الجافة، ندوة استثمار المٌاه الجوفٌة فً الصحراء العراقٌة، 

.  1997تشرٌن األول ، 

أٌسر محمد الشماع، االستثمار األمثل للمٌاه الجوفٌة فً مكمن الدمام فً . 15

الصحراء العراقٌة، ندوة استثمار المٌاه الجوفٌة من الصحراء العراقٌة، تشرٌن 

 1997ول ، األ

، الموارد  1المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، برامج األمن الغذابً العربً، ج. 16

.  1986الطبٌعٌة ،الخرطوم ، 

http://www.fao.org/arabic/news/omm/news2003
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المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة، برامج األمن الغذابً العربً، ج، الموارد . 17

.   31، ص1986الطبٌعٌة ،الخرطوم ، 

 انرسائم واالطاريح انجامعية 

مهند عزٌز محمد، تقدٌر دول العرض والطلب على المٌاه فً العراق من . 1

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة مقدمة إلى كلٌة اإلدارة واالقتصاد، 1980-2005

.   2009جامعة القادسٌة، 

نٌران محمود سلمان عبد الرحمن الخالدي، اثر اختالف مستوٌات تصارٌف نهر . 2

الحٌاتً فً النهر بٌن جسر المثنى ومصب نهر دٌالى،  دجلة فً تغٌر النظام البٌبً

جامعة بغداد، / كلٌة اآلداب / رسالة ماجستٌر غٌر منشورة مقدمة الى قسم الجغرافٌة

2004  .

محسن حمد ادهام الجبوري، دراسة الدالبل الجرثومٌة للتلوث االحٌابً وبعض . 3

ر دجلة ونهر الزاب االسفل فً العوامل الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة المإثرة على مٌاه  نه

جامعة تكرٌت  -منطقة الحوٌجة وتكرٌت، رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة التربٌة

زٌنة فخري اسماعٌل الهاشمً، تؤثٌر كٌمٌاوٌات مطروحات بعض المستشفٌات . 4

فً مدٌنة الموصل على المعالجة الباٌولوجٌة لمٌاه الفضالت،رسالة ماجستٌر مقدمة 

.   2005جامعة الموصل، / ندسةالى كلٌة اله

سمٌر فتح هللا جزراوي ، التلوث البكتٌري لمٌاه أحد المشارٌع الزراعٌة فً . 5

محافظة بغداد ، رسالة ماجستٌر بعلوم الحٌاة ، األحٌاء المجهرٌة ، جامعة بغداد ، 

1979   .

سعٌد حسن علً ، هٌدرولوجٌة حوض نهر دجلة فً العراق ،اطروحة دكتوراه . 6

( .  غٌر منشورة ) ،  1981فً الجغرافٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة بغداد ، 

عبد الرضا كاظم عبد الرضا ، دراسات بكترٌولوجٌة عن مٌاه بعض اآلبار . 7

حٌاة ، األحٌاء المجرٌة ، المستعملة كمصدر لمٌاه الشرب ، رسالة ماجستٌر بعلوم ال

 ( . غٌر منشورة )  1981كلٌة العلوم ، جامعة بغداد ، 
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 .لطٌف عبد سالم العكٌلً :  الكامل االسم

 

:  النور موقع فً الكاتب صفحة رابط

http://www.alnoor.se/author.asp?id=3159 
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