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 المقدمة

اجلافوة وبو و اجلافوة الو   الودوللود   العوا و وصا وة   ب أييعد موضوع املياه واحدا من أىم مرتكزات األمن القووم  والووطيف   
. مون صووارحل ادودود الدوليوة ومووا ىوو ادووال بالنسو ة للعووراقامليواه تلوو  تكووون  واخلطوور  لنودماتعتمود للوم مدووادر بوليلة للميوواهو 

  للووم امليوواه النابعووة من ووا السوويطر  فوواخلطور  تكموون  وىنووا يفوواي  ديوود اصوور ملدووادر امليوواه يع  انووه الط يعووة وقلط ووا بامليوواهو 
استخدام ا اقتداديا وتنمويا وسياسويا و يوبولتيكيواو لتلقيوه أىوداي يسوياتيجية وا يمنوة والسويطر  أو للفوق  لتلقيوه ويمكانية 

 .تقايض األمن باملياه وتريد اددول للم الطاقة الرصيدة مقابل املياه أنمكاسه حمدد و وما تفعل ترويا ال  تريد 
 

ل املياه يع سالح سياس  واقتدادي رفع احتمواتت قيوام حوروص و ورالات سوتتفاقم وتتووزم دبورور الوزمن بسو ه سموو حجوم ين ربو 
السووووكان والتنميووووة اتقتدووووادية وات تماليووووة الوووو  سووووتلتاحل يع مزيوووود موووون امليوووواهو ففووووال لمووووا تتطل ووووو مشووووكلة األموووون القوووو ائ  موووون 

 باإلضوافة. معاجلوةو تن تفاقم وا سويدمر رونوا أساسويا مون األمون الووطيف العراقو  وى  مشوكلة معقود  وربتواحل يع. احتيا ات مائية
يع التقريات   املناخ العوامل  وتفواقم مشوكلة اتحت واس ادوراري ين ىو ه املتقوريات يع  انوه لوامول أصورىل دفعتنوا يع الدراسوة   

 . ى ا املوضوع ا ام
 

 مشكلة الدراسة
 شكلة املياه وأزمت ا اداد    العراق تتمثل مشكلة الدراسة بتفاقم م

  وأبعوواد . ييووران وسوووريا ووميووا ونوليووا نتيجووة للت ديوودات اخلار يووة ذات األبعوواد السياسووية واجليوبولتيكيووة ومدوودرىا ترويووا
ى ا الت ديد اخلار   سوتطال وميوة امليواه ونوليت وا مون صوالل التلووس الو ي سوتلدنو دول املن وع ومشواريع ا اتقتدوادية 

 .لتنمويةوا
  أمووا الت ديووود الثووواين ملدوووادر امليووواه   العوووراق ف وووو الط يعووو  واملتمثووول ب ووووادر التقوووري املنووواص  العوووامل و الووو ي تسووو  و مشوووكلة

اتحت وواس ادووراري   العووا  الوو ي سوويددي يع مزيوود موون الشوولة   األمطووار وت بوو جلاو وتزايوود   مو ووات اجلفوواي الوو  
 .لموم مناطه  نوص غرص اسيا وبرق ال لر املتوس تفرص مناطه حوض د لة والفراتو و 

  فولداد السكان   . أما ال عد الثالث للمشكلة فيتمثل بالتلوس الك ري بس ه اخللل الك ري   يدار  املوارد املائية احملدود
 .تزايد مفطرد وادا ة يع املياه   تزايد مستمر ومدادر املياه   ترا ع من حيث الكمية والنولية

 
 ملخص الدراسة
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الكر   ول ا   املنطقة اجلافة وب و اجلافة مندر  املياهو وير ع الس ه يع وقأن النس ة الكربىل من مناطه الوطن العريب تعاين من ن
د الطله للم املياهو لتل ية در  تتفاَقم ونتيجة منطقية لتزايان   الوطن العريبو فإن مشكلة الناألرضيةو ومع تزايد السك

 .يا ات املنزلية والدنالية والزراليةاتحت
 
تعووود امليووواه أىوووم املووووارد الط يعيوووة   الووودول ذات املناصوووات الدووولراوية وبووو و الدووولراوية ووووالعراقو أل وووا توووتلكم بتوزيوووع السوووكان و 

مليواه وتزايود ين تفواقم مشوكالت ا. وى  ب ل  أىم مرتكزات األمن القو ائ  واألمون الووطيف وونشاطا م اتقتدادية وخبا ة الزرالة
الطله للي او ناتج لن النمو السكاين وتزايد متطل ات التنميوة اتقتدواديةو ففوال لون التقوريات املناصيوة باتذبواه السول و ووو ل  

 .مشكالت تلوس املياه يع حدود و ري   عل بعض مدادرىا غري  ادة لالستعمال ال شري
 

 :اين السيناريوىات املستق لية تنلدر   سمطني و شم

 .املشروع العريب ♦
 .و املشروع الي  ♦

 
الشرق أوسطيةو فكلما زاد / ع ودر ة التفاُلل   يطار اجلدلية العربية للم نو وتتوقف در ة ا يمنة ألي من ىاذين املشرولني 
د  نقل النظام الشرق و زادت ىيمنة املشروع العريبو بينما   حالة زيااجلديد نقل النظام العريب   موا  ة النظام الشرق أوسط 

 .أوسط    موا  ة النظام العريبو فإن املشروع اليو  ستزداد در ة ىيمنتو
 

وبالنس ة للمشروع اليو  ال ي يلقم ق وتً لدىل األطراي الفاللة   ال يئة اإلقليمية والدوليةو فقد ورد   حديث لشمعون برييز 
املعادلة ال  سوي ربكم الشرق األوس  اجلديد سوي تكون لنا رىا وما ين : "ما ندو1995وزير اخلار ية اإلسرائيل  لام 

 1".العقول اإلسرائيلية+ املياه اليوية + األيدي العاملة املدرية + النف  السعودي : يل 
 

 فرضية الدراسة

اق وترويووا وييووران وسووورياو ألوواله ردبووا سووتددي يع مزيوود موون الدووراع والتوووتر   منطقووة الشوورق األوسوو  وخبا ووة بووني العوور  لةين املشووك
و  ا تبد من بناء لالقات دولية وتعاون يسمائ  اقتدادي   جمال الزرالة والطاقة والسياحة والدنالة و  مجيع اجملاتت بوني ىو ه 

ا أن ىو ا ادول  ودبو 2.الدولو تن بناء لالقات متينة م نيوة للوم املدوامل املت ادلوة يقلول التووتر ويوددي يع مزيود مون التنسويه والتعواون
مون صوالل اسوتخدام طوورق مودروس ي قوم ادول   يدار  املووارد املائيوة بشوكل  وطمفوع إلراد  الودول األصور والو  يدوعه الوتلكم بوو

الوووري ادديثوووة وموا  وووة خمووواطر التلووووسو وردع اجل وووات املسووو  ة  ووو ه املشوووكلة بوووإ راءات قانونيوووة وتنفي يوووة تفووومن حماسووو ة املسووو  ني 
 .للتلوس

 
 لدراسةىدف ا
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 دي الدراسة يع وضوع حلوول واليوات للمشوكالت الو  توا   وا املووارد املائيوة بعود دراسوة أسو اجلا ودوافع وا وتوداليا ا املسوتق لية 
 .والعوامل املدنر  في ا

 
 منهج الدراسة وىيكلتو

ات والتقارير التخددية املن ج التلليل    دراسة ى ا املوضوعو من صالل ربليل ال يانات واملعطي INU-NGOاستخدمت 
رماول من صالل الدراسة أن ندق ناقوس اخلطر حول ما ستفرزه املشكلة املائية مون انوار سياسوية واقتدوادية املكتوبة لن املوضوعو 

شواول لي عودنا لون امل. وا تمالية و ري    صفم املشواول السياسوية واتقتدوادية واألمنيوة املتفاقموة   العوراق الو  افرزىوا اتحوتالل
الوو  ظمكوون اسووتثمارىا   معاجلووة ((. الوونف  والقوواز الط يعوو ))ادقيقيووة الوو  ربتوواحل يع املعاجلووةو ورموون سمتلوو  نوورو  ىيدرووربونيووة ىائلووة

 .معظم ى ه املشكلة
 
 78بوني ىو  دبودىل يوياوح  1990قد ت ني من صالل الدراسة ين ومية املياه الوارد  يع العراق من  ري د لوة والفورات ق ول لوام ف
وترا عت ىو ه الكميوات يع الثلوث تقري وا   الوقوت اداضور بسو ه املشواريع واتسوتثمارات   دول اجلووار , سنوياً  3مليار م 80و

وت ووني أيفووا ين وثووريا موون مدووادر امليوواه  3.وبسوو ه وووروي اجلفوواي وتقووري املنوواخ العووامل  اإلسوورائيل  يووو الوصا ووة مشووروع الكوواص 
 .  دبختلف املواد العفوية واملعدنية والسامة واملشعةتوا و مشكلة تلوس صطري 

 
دموا صمعول . ين بلة املياه   لموم منطقة الشرق األوس   ستددي يع مزيد من التوتر والدراع للوم امليواه واملووارد ال يئيوة الشوليلة

اإلدار  الكفوووء  للميوواهو وتنفيوو ىا يتوقووف اليووة وصطوووات يسووياتيجية لتلقيووه  نووااإلدار  الكفوووء  للموووارد املائيووة ىوو  ادوولو وقوود اقيح
 . للم املوارد ال شرية املدىلة واملاىر و ال  ين ق  يلدادىا أيفا أل ا أدا  الدولة   تنفي  صطط ا وبراجم ا

 
 نتراتيجيَّة المطلوبة في ىذا الصدد على دعامَتين رئيستيوترتكز اإلس 

 .ا  ة أي طري ينتقص من ى ه ادقوق  بادقوق املائية العربية   مو التمس: األوع

 
تنمية املوارد املتاحة للم املستوىل القطري واملستوىل العريب الشامل يع حدِّىا األقدمو مع تدبري موارد  ديد و ولما وان : الثانية

 .ذل  دمكًنا
 

تْنفي ىاو واآللية املقيحة للوم املسوتوىل ولتلقيه ى ه اإلسياتيجيةو فإنو يلزم يصماد اليَّة تفطلع دبسدولية زبطيط او واإلبراي للم 
وة الشووامل تتمثَّوول   ينشوواء بوو كة يقليميَّووةو تفوومر األقطووار العربيَّووة واملنظمووات اإلقليميووة والدوليووة و مووع يقامووة املنوواخ املالئووم للمشووار 

ة ربت مظلَّة منظمات ومراوز الفعالة من قَ ل املنظمات الدولية املتخدِّدة من صالل التلرك العا ل و للم أن تعمل ى ه الش ك
 .متخددة وان يكون للتلالف الدويل للموئل الدور الرئيس    املوضوع
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 فرضية الدراسة

فالت ديد اخلار   واملتمثول باملشواريع اليويوة    نووص بورق . ين األبعاد املستق لية ملشكلة املياه   العراق ستكون وصيمة وصطري 
و ينف  بشكل تدرصم  وبدأت مراحل تنفي ىا تيك انارىوا الك وري  للوم تدواريف  ور الفوراتو واآلن ترويا للم منابع د لة والفرات

مون ميواه د لوة القادموة مون  3مليوار م 9.7الو ي سويلجز رموو  (.ايل  وو) اء دور  ر د لة بعد ال دء بتنفي  مشروع سد أليسو
 . ترويا
 

الووو ي يفووورض للوووم ترويوووا التنسووويه الشوووامل . قسووويم ميووواه  وووري د لوووة والفوووراتين ىووو ا اتذبووواه اليوووو    يوووراع القوووانون الووودويل   ت
ودبا ت يلله الفرر بالدول املشويوة  4.والتفديل  مع العراق وسوريا   ول ما من بانو أن يدنر للم ييرادات  ري د لة والفرات

يوواو وين قوو  أن تكووون ىوو ه العالقووات م نيووة للووم وىوو ا يتطلووه بنوواء لالقووات دوليووة حسوونة مووع دول املن ووع وخبا ووة ترو. دبيوواه الن وورين
أسس متينةو فيويا حبا ة يع الطاقة ورمن سمتلك ا وترويا لدي ا املياه ومدادر الق اء ورمون رمتواحل بعفو او وامل وم ىوو بنواء لالقوات 

 .م نية للم مدامل مشيوة
 

الشوليلة والو  سوتكون ))دار  املووارد املائيوة العراقيوة املتاحوةوموا ين الشوه الثواين مون ادول امل ودئ  ملشوكلة امليواه   العوراق يتمثول بوإ
وذلووو  مووون صوووالل منوووع وتقليووول وووول أبوووكال التلووووس وا ووودر للميووواه لووون طريوووه التخطوووي  السوووليم وبنووواء (( أوثووور بووولة   املسوووتق ل

ذبعل مون املووارد املائيوة ذات . طور املدسسات املتخددة الكفوء  القادر  للم يدار  املوارد املائية املتاحة بوسس فنية وتكنولو ية مت
مووع اليويووز للووم . قيمووة اقتدووادية م مووة وذلوو  لوون طريووه دلووم ىوو ه املدسسووات بتشووريعات وقوووانني تسوو ل م مووة ىوو ه املدسسووات

 .معاجلة مشاول الري   القطاع الزرال  ال ي ظمثل مددر ا در الك ري   املوارد املائية العراقية
 

 والعوامل المؤثرة فيهامصادر المياه في العراق 

الزرالة والدنالة وتعد املياه من أىم املوارد الط يعيةو ألن باق  النشاطات ال شرية األصرىلو تعتمدىا بشكل م ابرو  
واتستخدامات املنزلية األصرىلو وبشكل غري م ابر   لمليات النقل أو التربيد   الدنالة أولد املسطلات املائية يمكانيات 

 .ستثمارىا   السياحة الط يعيةم مة ظمكن ا
 

. تزداد أشمية املياه   املناطه الدلراوية وب و الدلراوية بشكل و ريو ألن و ودىا وتوزيع ا ضمدد توزيع السكان وط يعة نشاطا م
ل ي يعتمد وتزداد أشميت ا بتقادم الزمن بس ه سمو حجم السكان وتنام  متطل ات التنمية وادا ة يع توفري األمن الق ائ  ا

 ربقيقو للم وفر  املياه للزرالة 
 

 مشكالت المياه في العراق
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تتمثل املشكلة ادقيقية للمياه   العراق بتناقص وميا ا وتدىور نوليت ا نتيجوة لعوامول ط يعيوة متمثلوة بوالتقريات ادا ولة   منواخ 
ونتيجووة لعواموول بشوورية لديوود  أبرزىووا تلوووس امليوواه  .1990العووا  بسوو ه ووواىر  اتحت وواس ادووراري الوو ي تفاقمووت انوواره منوو  لووام 

األوضوواع السياسووية بعوود اتحووتالل وانشووقال ساسووة العووراق بالسوورقة وربقيووه مدوواد م  واآلنووار السياسووية واجليوبولتيكيووة الوو  أفرز ووا
ص بتنظوويم  ميوواه األ ووار سياسووات دول اجلوووارو الوو  أصوو ت  وويمن للووم املوووارد املائيووةو ضوواربة بالقووانون الوودويل اخلووا الشخدووية و

ففووال لوون تزايوود الطلووه للووم امليوواه بسوو ه النمووو السووكاين وتنووام  متطل ووات . الدوليووة لوورض ادووائ  ومن ووا  ووري د لووة والفوورات
ففووال لوون ضووعف يدار  . التنميووة اتقتدووادية وات تماليووة وتزايوود الطلووه للووم القوو اء وتزايوود دلوووات ربقيووه األموون القوو ائ  العراقوو 

 5.ملائيةاملوارد ا
 

 مشكلة التغيرات المناخية-أوال

من  مطلع التسعينيات تفاقمت مشكلة اتحت اس ادراري   العا  نتيجة للتلوس ا وائ  واتصوتالل   نسوه مكونوات 
فووقوط دموا أدىل يع تقووريات طقسووية   ال. القوالي القووازي   الط قووات العليوا والوو  أدت يع ارتفوواع   در ووة حورار  الكوور  األرضووية

وىو ه املشوكلة   تزايود يذا موا اسوتمرت أسو اجلا وسيشو د . ومن مث حروة الريواح والو  أدت يع مزيود مون اجلفواي واتحويار العوامل 
قع العا  تقريات مناصية ستكون انارىا سل ية وو ري  للم العروض املدارية وب و املدارية واملناطه املعتدلة الدافئةو و  ى ه املناطه ي

ق وحميطووو اإلقليمووو  والوو  سبثوول منوووابع  ووري د لووة والفوووراتو فسوووي تشوو د ىووو ه املنوواطه مزيوود مووون مو ووات اجلفوواي وبووولة العوورا
وصا ووة  األمطوواريذ توالووت مو ووات موون اجلفوواي وبوولة  6و1999واضوولة منوو  لووام ا وو لت ولعوول التقووريات . األمطوار وت بوو جلا
  الشووكوىل موون بوود  اجلفوواي وبوولة  ريقيووا واجلنوووص اتمريكوو افاملاضوويةو فقوود تسووابقت دول  نوووص غوورص  لسووت  السوونوات ا

 .األمطارو وطول أب ر الديف ومو ات ادر الشديد
 

 .مشكلة تلوث المياه في العراق:ثانيا
د ين ابرز ما يرافه التطور والتنمية وسمو حجم السكان ىو املشاول ال يئية الناذبة لن سووء يدار  واسوتثمار املووارد األرضويةو فكلموا زا

وولمووا تطووورت  وونالت م زادت الففووالت الدوونالية والوو  موون أصطرىووا . حجووم السووكان وثوورت ففووال م الدوول ة والسووائلة والقازيووة
وموووا ان للنشووواط الزرالووو  ففوووالت خمتلفوووة ولكووون أبرزىوووا اسوووتخدام األ ووود  . ففوووالت الدووونالات الكيماويوووة والق ائيوووة واخلدميوووة

ا بودون مراق وة وتو يوو فويف مون ق ول املدسسوات املتخددوة   الدولوة يوددي يع مشواول الكيماوية وامل يدات والسومومو واسوتخدام 
 .بيئية و لية صطري 

 
وىوو . والتلوس ال يئو  يعويف فسواد مكونوات ال يئوة حول تتلوول لنا ورىا املفيود  يع لنا ور ضوار  دموا يفقودىا دورىوا    ونع اديوا 

ولعل املياه أوثر لنا ور ال يئوة تفوررا مون  7.  لنا رىا وتفالل ا وتلله الفر جلاأيفا اصتالل   توازن مكونات ال يئةو ودبا طمل 
واملياه امللونة ى  املياه ال  ضمدل ترد   نوليت ا وصدائدو ا الط يعيوة األساسوية مون  وراء التوونري امل ابور أو . التلوس بكل أبكالو

                                           
 .2006, دراسة مقدمة   مدسبر ال يئة الثاين و املو ل , املو ل  واقع املياه   مدينة, حازم الل ي  .د - 5
 .2010بقدادو , سناء اجلواري و صطور  اتحت اس ادراري للم الوطن العريب. د - 6
 . 78ص. مددر سابه , حازم الل ي   - 7
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وبس ه ضعف يدار  املوارد املائية   العراق . عماتت ال شرية املختلفةغري امل ابر للنشاطات ال شرية دما صمعل ا اقل  الحية لالست
 . تفاقمت مشاول املياه وربولت وثري من األ ار الرئيسية وروافدىا يع ا ار ملونة

  
 واقع التلوث في المياه العراقية:ثالثا 

يئوات مائيوة ملونوة بسو ه ازمفواض مناسويه مياى واو وقلوة  ب يعلقد ربول وثري من مياه األ ار وال لريات وصزانوات امليواه   العوراق 
فقووود ازمفوووض منسوووص ميووواه حبوووري  دربنووودصان يع رموووو . وميووة التدوووريف املوووائ و ففوووال لمووا يلقوووم في وووا مووون ملونوووات سووائلة و ووول ة

لتدوريف فيوو وميوة ابسو ه  وما ربول  ر ديواع يع  ور اسون . ىلوى ه ادال تنط ه للم معظم السدود واخلزانات األصر . مي40
و وأ  ح مك ا للمياه العادمة ملدينة بعقوبوة وللمودن  ملوس ر راود  يعو  ا ربول ى ا الن ر ال ي وان يش د فيفانات مستمر  

. وما ترمم فيو مياه م ازل األراض  الزرالية احمليطة بو. والقد ات الواقعة  نوص سد دياع وحملطة معاجلة املياه الثقيلة   الرستمية
أدىل يع  فواي حووض % 80وموا ين ارمسوار ميواه سود املو ول بنسو ة , ا أدىل يع ارتفواع ترويوز امللوحوة يع حودود و وري   ودا دم

 .وو ل  ىو ادال   ب  العرص وغريه من ا ار العراق الثانوية, س ل د لة    نوص املو ل
 

ان ما يديه  ر د لة من تلوس   مشال العراق ت يقل تونريا   زياد  تلوس مياىو لن املناطه األصر و فقد زاد التلوس فيوو لنود 
 . مناطه التقائو بالزاص األسفلو و  مواقع أصر مشال تكريت وأصرىل مشال سامراء

 
سل  للم املياه وحل ال  تتم معاجلت او فقد اتفح  تونريات وثري من الدراسات ان امللونات الناذبة لن املستشفيات ذ  توما بَين

املائيووة الوو  تلقووم في ووا تنعوودام التعقوويم لتلوو   األ سووامتشووكل صطوورا للووم     لموووم العووراقأن ميوواه مطروحووات حمطووات املعاجلووة 
 ا   معاجلوة املوواد السوامو وفاء  لمل ى ه احملطات حمدود  وتراوحت نسه فعاليت  ينحيث . املطروحات   حمطات املستشفيات

 .8 %37وامللونة بنسه تقل لن 
 

و أل وا تزيود ولوف  ىلتدود الدراسات للم ضرور  لدم رم  الففالت الط ية الناذبة لون املستشوفيات موع الففوالت ال لديوة األصور 
الووزايلني واتسوو تون والزئ ووه واملووواد )ثوول اخلطوور  والسووامة م الكيماويووةاملعاجلووة للميوواه العادمووة ملووا ربتويووو موون ففووالت املختووربات واملووواد 

 (.اخل...املشعة
 

 :المشكالت السياسية والجيوبولتيكية-رابعا  

ان امتووودادات حوضووو  د لوووة والفووورات   دول اجلووووار وخبا وووة موووع ترويوووا  عووول مشوووكلة امليووواه   العوووراق أوثووور تعقيوووداو تن أوثووور 
ا صمعول لمليوة الوتلكم جلوا وضومان تودفه الكميوة املطلوبوة من وا يع دمو. من مدادر املياه السطلية ى  من صارحل العوراق% 75من

تن وثريا من الدول أص ت تنظر يع املياه وسالح سياس  و يوبوولتيك و تسوتطيع مون صاللوو ان ربقوه أىودافاً . العراق أمراً لسريا
  بعوود ان رففووت ترويووا اتلووياي بووان وقوود ربووول الت ديوود اخلووار   وخبا ووة اليووو  يع مشووكلة حقيقيووة وذلوو. سياسووية ويسووياتيجية

                                           
و سجالت غري 2007-2004ت تداريف حمطات أحواض تق ية د لة للفي  من مج ورية العراقو ا يئة العامة لتشقيل مشاريع الريو بع ة املدلوتت املائيةو سجال - 8

 .منشور 
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تقول ا ا  رين لابرين لللدودو لك  ت تطاله بتط يه القانون الدويل اخلاص بتقسيم مياه  أل ا ري د لة والفرات  رين دوليني 
 9.األ ار الدولية

 
الفوورات أدىل يع تنوواقص اإليووراد ان تسووارع دول ادوووض وصا ووة ترويووا وسوووريا للووم يقامووة مشوواريع الووري واخلووزن للووم منووابع د لووة و 

 السنوي لن ر الفرات بشكل و ري
 

. 3مليوارم100مون  أوثورصوزن  يمكانيوةان تنفي  ترويا ملراحل متقدمة من مشروع الكاص للم منابع  ور د لوة والفورات مكن وا مون 
واخلالفوات  األزموات أوقواتتيك    دما صمعل وا قوادر  مون الوتلكم   ميواه الن ور لنود رغ ت وا   دمارسوة الفوق  السياسو  واجليوبوول

 .مع العراق وسوريا
 

الوو ي بوودا العموول فيووو سوونة ( ايل  ووو) وور د لووة ىووو مشووروع اليسووو ييووراداتومون املشوواريع اليويووة الك ووري  واجلديوود  الوو  سووتدنر للووم 
وووم ولوون ادوودود  75بووو ويقووع للووم مقربووة موون ادوودود العراقيووة اليويووة دبسووافة تقوودر . 2013وموون املتوقووع ان ينجووز سوونة  2006

ومون املتوقوع انوو . 210ووم300 و ومسواحة حبوري  السود 3مليوار م4و11سعتو اخلزنية حبودود  ووم45السورية اليوية مناس ة تقدر بو
موون % 47سوونوياو وىوو  سبثوول رمووو  3مليووارم9.7رمووو  يعصفووض الوووارد املووائ  لن وور د لووة لنوود ادوودود العراقيووة اليويووة  يعسوويددي 
وسوووي تكووون لووو انووار صطووري  وو ووري  وصا ووة   سوونوات . 3مليووارم 21اليويووة وال ووال  رمووو  األراضوو ائ  الوو ي تسوواىم بووو املوو اإليوراد

مليون دومن من األراض  الزرالية وضمو ا يع أراض  متدلر و ففال لموا يللقوو بسوكان الريوف  2.7اجلفايو حيث سيخرحل رمو 
الفورر سيدوويه املنواطه الريفيوة مون حووض الفورات تن معظوم الونقص   ميوواه مون أضورار و وري  تفقودىم مدوادر ليشو مو وموا ان 

وما ان نقص املياه يددي يع تروز األمالح وزياد  نس ة التلوس .  ر الفرات يتم تعويف ا من مياه  ر د لة لن طريه قنا  الثرنار
 . ىوار ومن مث تعرض ا للجفايوى ه الشلة   املياه ستنعكس سل ا للم مشروع احياء ات.   مياه  ر د لة

 
مدوادرىا التقليديوةو وىو ا يسو ل م موة العوراق  يعان ابرز أىداي ترويا من مشروع الكاص ىو توليد الطاقة الك ربائيوة الو  تفتقور 

عووراق و    تووفري الطاقووة الرصيدوة والنظيفووة ليويوا لوون طريووه القواز الط يعوو  الو ي ي وودر للووم مودار السووالة ومنو  األزل   مشووال ال
مجيووع حقولووو النفطيووة منوو  اسووتثمارىاو وذلوو  بوسووعار تففوويلية تن اترت وواط مووع ترويووا بعالقووات اقتدووادية ومدووامل حيويووة سوووي 
يس ل لملية التفاىم للم حل مشكلة املياه وتوزيع اددص بشكل لادلو صا وة وان ترويوا تتمتوع بظوروي مناصيوة وىيدرولو يوة 

سووونويا وميووواه  3م مليووار 518حيووث تسوووتلم تسوواق  سووونوي للووم بوووكل نلوووحل وأمطوووار تقوودر بنلوووو . دمتوواز  مقارنوووة بووالعراق وسووووريا
من صار  ا ففال لون ميواه  وفيوة متجودد  تقودر بنلوو  3مليار م7من داصل ترويا وبنلو  3مليارم167سطلية متجدد  حبدود 

 11.معظم ا ي در   ال لار احمليطة جلا (30).3مليار م9.5
 
 
 

                                           
 .2000 ربي فارس ا ي و مشكالت املياه   الوطن العريب دراسة  يوبولتيكيةو جملة دراسات ا تماليةو العدد السادسو  - 9

 .2010 وبابل/ولية القانون   رسالة ما ستري مقدمة يع واخلطر اليو  للم مياه العراق ولادل بواي. د - 10
 .2006و منو 5الفقر  , تو يات مدسبر ال يئة الثاين املو ل  - 11
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 المائية ووضع الحلول لمشكالت المياه إدارة الموارد

ين أيوووة لمليوووة يداريوووة حبجوووم يدار  املووووارد املائيوووة ربتووواحل يع ىياوووول فنيوووة ويداريوووة وقانونيوووة ومدسسوووات يداريوووة ذات يمكانيوووات قانونيوووة 
أىوداف ا   موا  وة  و حل ظمكن أن ربقهذات وفاء  لالية وتشريعية واقتدادية وا تمالية ويلالمية وتعليمية متكاملة ومتناغمة و 

فكوورب املشووكالت املائيووة وتعقيوودىا ضمتوواحل يع مثوول ىوو ه املدسسووات . أىووم لنا وور اديووا  والتطووور اتقتدووادي وات تمووال  وال شووري
 .ويت فسوي يكون ضعف اإلدار  مشكلة أصرىل توا   ا املوارد املائية. املتمكنةاإلدارية 

 
 :ل اىتمام ا دبا يويتتجلم  ور  اإلدار  للموارد املائية من صالو 

 .ربديد املشكالت ال  توا   ا املوارد املائية نوليا ووميا زمانياً ومكانياً -1
 .ضمان قوانني وتشريعات فعالة تساىم   تربيد استخدام املياه-2
 .ية  ديد تنمية املوارد املائية املتاحة من صالل احملافظة للم املناخ من التلوس وا در والدراسة لن موارد مائ-3
 من% 92ضمان الية ليبيد است الك املياه   وافة اتستخدامات املنزلية والدنالية وصا ة الزراليةو أل ا تست ل  رمو -4
 

 من ا بس ه بدائية وسائل الريو% 70-50 در أوثر من . سنوياً  3م مليار 40حجم املوارد املائية   العراقو أي ما يزيد للم 
 الري ادديثة واتقتدادية  يدصال وسائل ولدم 

 
نفع ى ه ادلول واآلليات ملوا  ة املشكالت األنفة ال ور وال  طمرحل بعف ا لن نطواق سويطر  اإلنسوان ووالتقريات املناصيوةو الو  

تواح مون ولكن تبد لإلدار  املائية أن توا و ى ه املشكالت لن طريه احملافظة للم امل. تددي يع اجلفاي وبلة األمطار وت ب جلا
يذن ت بوود موون ربموول املسوودولية موون ق وول مجيووع . امليوواه أو لوون طريووه الدراسووة لوون مدووادر  ديوود  للميوواه أو  وويانة املوووارد اداليووةو

 . ملوا  ة ى ه املشكلة( ر ية وبع ية أوادظمية ويلالمية مثقفني ومتعلمني و ارا وانوا أم  قاراً )اجل ات 
 

والتوويود للوم . واملودارس ية والتعليم العايل مسدولية تكوريس  وزء م وم مون مناىج وا   الكليواتوى ا األمر يرته للم وزاري اليب
ألوورب اليبية ال يئية وصا ة ال يئة املائية   مناىج العلوم والزرالة واليبيوة الوطنيوة   املراحول الدراسوية املختلفوة ولكون ي قوم العوهء ا

وموا ين للووم . سوه لمل ووا بشوكل تفدويل  ودقيووهو تن معظوم امليواه تسووت ل    وزار  الزرالوةللوم وزاري املووارد املائيووة والزرالوة لتن
وزاري الدوولة وال يئوووة دور ىوووام   موا  ووة تلووووس امليووواه بشووكل و وووريو وللوووم وزاري الثقافووة واإللوووالم ودوائووور األوقوواي نشووور الوووول  

وىو ا يعويف أن ىودر امليواه ىوو قتول ديوا   . دودر اديوا  والنمواء واخلوريوالثقافة املائية والتوويد للم األشمية الشورلية للملافظوة للوم م
وووائن حوو  ن وواي أو حيووواين ظمكوون أن يوووفر لنووا القوو اء أو ظمنووع لنووا صطوور التدوولرو دمووا ضمووتم للينووا املسوواشمة   وضووع بعووض ادلووول 

 :واآلليات لإلفاد  من ا ملوا  ة مشكالت املياه للم وفه ما يوي

الدبلوماسية للم يقناع ترويا وسوريا وييران للدصول دب احثات  ديد  من ا ل توقيع بروتووول أو  العمل بكل الوسائل -1
إللاد  ربديد حدوص امليواه للودول املتشواطئة للوم  وري د لوة والفورات وروافودشماو للوم . معاىد  أو ونيقة ل د دولية
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ة واسوووتخدام اجملووواري املائيوووة العوووابر  لللووودود وفوووه القوووانون الووودويل اخلووواص جلووو ا املوضووووع مثووول اتفاقيوووة ىلسووونك  دمايووو
وووو ل  قووانون اتفاقيووة اسووتخدام اجملوواري الدوليووة . دولووة أوربيووة 22ووقعووت للي ووا 1992وال لووريات والوو  لقوودت لووام 

ومجيووووع ىوووو ه . الدووووادر لوووون اجلمعيووووة العامووووة لألمووووم املتلوووود  1997مووووايس 21لألغووووراض غووووري املالحيووووة الدووووادر    
ونقوويح ان يكووون ربوورك لا وول موون ق وول , التقسوويم العووادل ددووص امليوواه للووم الوودول املتشوواطئة اتتفاقيووات تدووود للووم

 .التلالف الدويل للموئل خبدوص ذل 
العمول ادثيووث للووم حول املشوواول السياسووية واألمنيووة العالقوة مووع دول اجلوووار تن بقوواء املشواول وتفاقم ووا سوووي يوودفع  -2

 .ولتيك  ضد العراقى ه الدول اع استخدام املياه وسالح  يوب
وذل  من صالل بيع . ين ق  اترت اط بعالقات اقتدادية ومدامل مشيوة مع دول حوض د لة والفرات وخبا ة ترويا -3

 ويلطائ وواترويووا بوسووعار خمففووة وتففوويليةو ومووا ين قوو  موونح تسوو يالت لالسووتثمارات اليويووة  يعالوونف  والقوواز الط يعوو  
للووم مثوول ىوو ه  األقوودامالنفطيووة العراقيووةو صا ووة وان املنوواخ السياسوو  مشووجع للووم    اتسووتثمار   الدوونالة األولويووة

 .بعد تقارص العالقات اليوية العراقية العربيةاخلطوات 
سن التشريعات والقوانني ال  ربافظ للم املوارد املائية وتدلم  يانت ا وتوردع اجل وات الو  تسو ه تلون وا وىودرىاو مون  -4

 .للرقابة ودماية و يانة املوارد املائية   ول حمافظة مراوز وطنية ينشاءصالل 
ضووورور  الت ووووار امليوووواه سوووولعة اقتدووووادية ذات قيمووووة ماديووووة و ووووري  لكوووو  يشووووعر املووووواطن بوشميت ووووا اتقتدووووادية وات تماليووووة  -5

 .وادفارية ادقيقية
 

سوت الك الدوونال  واملنوزيل والزرالوو و تشوجيع الدولوة للمشوواريع اتسوتثمارية اخلا وة دبعاجلووة امليواه العادموة الناذبووة لون ات -6
مون قيموة تكلفوة مثول ىو ه املشواريعو أو دلم وا مون صوالل مونح القوروض % 50وذل  من صوالل تكفول الدولوة بودفع 

 .طويلة األمد
موون صووالل و ينشوواء مروووز حبوووس تنميووة و وويانة املوووارد املائيووة تشووجيع ودلووم ال لوووس التط يقيووة   جمووال املوووارد املائيووة  -7

وزارات الزرالووة واملوووارد املائيووة ) ووال  جمزيووة تذموواز ىوو ه ال لوووس موون ق وول اجل ووات املعنيووة بوواملوارد املائيووة وىوو  زبدوويص م
وزبدوويص نسووه موون لائوودات ىوو ه ال لوووس لنوود اتسووتفاد  امليدانيووة من ووا اع ال احووث وتسووتمر ىوو ه النسوو ة ( وال يئيووة

 .مدىل اديا 
 .لتخلص من امللونات واملخلفات السامة الناذبة من املدانع واملستشفياتيصماد أ  ز  فعالة رقابيا ملتابعة امور ا -8
يصماد وحد  ملعاجلة امللونات   ول مستشفم ومدنع يفرز ملونات سامة وصطري  وصا ة امللونوات السوائلة الناذبوة لون  -9

 .و ودىا بكليا املستشفيات الك ري  و وين ق  التوويد للم وفاء  وحدات املعاجلة ان و دت وللم أن ت يكون
مون املووارد % 60ذبدد التشريعات لتشمل أمور دقيقة  دا من النواح  الفنية والعلمية وتوص  بنظر اتلت ار وون أوثور مون  -10

  .وملعاجلة ى ه اجلوانه ين ق  التنسيه مع الدول اجملاور . املائية   العراق مدادرىا صار ية
 

 الخالصة

 : العراق ت ني ان املوارد املائية   العراق توا و نالس مشكالت رئيسةمن صالل دراسة واقع املياه   



      
 

 01 

املائ  السنوي بس ه التقوريات املناصيوة وبولة األمطوار وارتفواع در وات ادورار  وابوتداد الت خور  اإليرادى  تناقص  -1
 . قلة األمطار الفعالة ويزيد من ا در املائ    الزرالة يعال ي يددي 

نيووة ف وو  ارتفوواع نسووه التلوووس بوواملواد الكيمياويووة والفيزياويووة وال كييولو يووة حبوودود فاقووت احملووددات امووا املشووكلة الثا -2
 .دما يشكل صطرا ينسانياً وبيئياً و رياً للم الكائنات ادية بكل انوال ا. واملعايري الر ية ال  وضعت ا الدولة العراقية

وبولتيكية ال  ظمكن ان  دد املدادر املائية العراقيوة يذا موا ووفوت املشكلة الثالثة فتمثلت باملشاول السياسية واجلي  -3
ىووو ا التو  ووووات خللوووه  ووووراع حوووول امليوووواه   لموووووم الشووورق اتوسوووو و والووو ي ت طموووودم يت القووووىل العامليووووة الكووووربىل 

يووة ودوليووة قويووة فاجلقرافيووة السياسووية توودفع باذبواه بنوواء لالقووات مكانيوة ويقليم. وقالود ا املتقدمووة   املنطقووة يسورائيل
تشجع باذباه بناء التكوتالت . بني دول ادوض ت ا تشكل تكامال وتنولا حيويا   جماتت املياه والزرالة والطاقة

اموا التوويوف اجليوبوولتيك  للواقوع اجلقورا  فلتموا سويددي . اتقتدوادية والسياسوية الو  ظمكون ان زبودم دول املنطقوة
 .ال  ت زبدم أحداً  اع التوتر والدراع وردبا ادرص
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