
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الواقع المائي في العراق      

هل سيضمن تأمين سيادة الدولة على مواردها المائية في ظل 
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خبير األستراتيجيات والسياسات المائية واالستاذ في جامعة  /رمضان حمزة 

 دهوك

IAHسكرتير الرابطة الدولية لهيدروجيولوجيا المياه  فرع العراق   

     

             



الواقع المائي في العراق هل سيضمن تأمين سيادة الدولة على مواردها المائية في 

 .؟سياسة الحالية إلدارة مصادر المياهظل ال

الحضارات األولى فً العراق نشأت لوجود نهري دجلة والفرات، ولكن الٌوم مالٌٌن العرالٌٌن 

أي تركٌا وإٌران   -لد أصبحوا معرضون للخطر نتٌجة لطع جارتً العراق فً الشمال والشرق 

مجرى مٌاه دجلة والفرات وروافدهم إلى العراق. وهم من ٌتحكمون فً مٌاه العراق، لذلن حان 

أن ٌموم العراق بتوظٌؾ األدوات الدبلوماسٌة الفعالة " دبلوماسٌة المٌاه" مع الدول الولت 

المتشاطئة تركٌا وإٌران وحتى سورٌا. وأن تكون هذه الدبلوماسٌة إستبالٌة )ولائٌة( معّززة من 

خالل تشكٌل لجان ثنائٌة متعددة األطراؾ والتخصصات لمتابعة لضٌة المٌاه والسعً إلى إدارة 

 .ارد المائٌةالمو

ً مع السعً للعمل لمصلحة الوطن ومن أجل إٌجاد الحلول الوالعٌة والمابلة للتنفٌذ على  وتناؼما

األرض لمشاكل نمص المٌاه التً تسبب  ندرة وشحة المٌاه وتلوثها فً بلدنا العراق العزٌز 

ة إنهاء الحالة وخاصة معاناة أهلنا ومزارعٌنا االعزاء فً توفٌر مٌاه للشرب والزراعة ، وبؽٌ

المتوارثة من ندرة المٌاه وتلوثها فً ظل الظروؾ التً تتسم بتؽٌر المناخ وتتمدم فٌها مواسم 

الجفاؾ وارتفاع درجات  الحرارة، إضافة الى الظروؾ اإلدارٌة الصعبة التً كانت تعطل أٌة 

كن للمعالجة فكرة ناجحة تخدم العراق من الصاه الى ألصاه، ورؼبة منا فً  تمدٌم ما هو مم

ووضع الحلول فً مكانها الصحٌح وهو جزء ما ٌشبه االلتزام بمتابعة جمٌع المشاكل التً 

تعترض والع مواردنا المائٌة وما ٌعانٌه البلد من ندرة وشحة وتلوث نتٌجة األسباب الطبٌعٌة 

 والبشرٌة.

 إللٌم كوردستان:الكارثة المادمة عامة على العراق وباألخص على السهل الرسوبً ومن ضمنها 

إن االنخفاض التارٌخً ؼٌر المسبوق فً مستوٌات المٌاه السطحٌة والجوفٌة فً العراق واالللٌم 

ٌتزامن مع زٌادة ملحوظة فً الطلب ٌرافمه ارتفاع فً درجات حرارة المنطمة وزٌادة الجفاؾ 

ممدار المتاح واكتظاظ عالً بالسكان، لذا فإن النزاعات ستتصاعد حول من ٌمكنه استخدام ال

للمورد المائً. تدفع الندرة الحادة فً المٌاه السطحٌة المعنٌٌن إلى التوجه نحو المٌاه الجوفٌة. 

لكن طبمات المٌاه الجوفٌة فً احواض المكامن الجوفٌة الرئٌسٌة هً األخرى تواجه مشكلة للة 

لتفادي  الحلولفإننا نطرح التؽذٌة الكافٌة الالزمة إلبماء المٌاه الجوفٌة لٌد االستخدام، لذلن 

 األزمات الحالٌة فضال عن المتولعة.

إن موضوع  المٌاه  والبعد اإلستراتٌجً لهذه المورد الوجودي أمُر فً ؼاٌة  االهمٌة والمطلوب 

اعادة ترتٌب اوراق وزارتً  الزراعة والموارد المائٌة  فً العراق، ووضع استراتٌجٌات مرنه 



ؾ المٌاة بما فٌها المٌاه الجوفٌة وعلى وفك اسبمٌات محدده فضال عن ولابلة للتطبٌك بادارة مل

ضرورة اذكاء التوعٌة المائٌة لدى المواطنٌن بعدم اإلسراؾ واإلستتراؾ بالمٌاه مع وضع 

ضوابط صارمة لبحٌرات االسمان ومأوي الؽسل والتشحٌم مع التركٌز للمحافظة على نوعٌة 

رٌة والصناعٌة ومخلفات المستشفٌات والمجازر والمدابػ المٌاه وعدم تلوثها بالفضالت البش

وؼٌرها لضمان  ) أمن الماء( أي نوعٌتها وجودتها ، وأن نعمل جمٌعا تحت شعار الماء سر 

الحٌاة مع االخذ بالحسبان تنشٌط العمل االعالمً المائً عبر وسائل االعالم المختلفة مع 

اهج الدراسٌة فضال عن تفعٌل الدبلوماسٌة ضرورة ادخال موضوع ترشٌد االستهالن فً المن

المائٌة مع تركٌا واٌران لحسم ملفات المٌاه العالمة وعلى وفك لواعد المانون الدولً والحمائك 

 الجؽرافٌة والهبدرولوجٌة.

اإلصالح ٌبدأ من الداخل واتباع نظام إداري جدٌد فً إدارة الموارد المائٌة واتباع سٌاسة 

ن وفً مختلؾ المجاالت الصناعٌة والزراعٌة والمنزلٌة واتباع نظم ري الترشٌد فً االستهال

والترشٌح. ..وهذه  حدٌثه وبنى تحتٌة لمنظومات الخزن والتوزٌع وتملٌل الضائعلت بالتبخر

نحن أمام بعض األسئلة  . االجراءات متوافمة مع التؽٌرات المناخٌة والشحة الحاصلة فً المٌاه

 ومن هذه األسئلة:التً ٌجب اإلجابة علٌها 

 هل نحن امام امد طويل من الجفاف .. كيف نحل الوضع؟ .1

ٌعتبر الجفاؾ إحدى ظواهر األرصاد الجوٌة وال ٌنفصل عن الظروؾ المناخٌة فً البلدان 

الوالعة فً المناطك شبه الجافة والشبه الجافة مثل العراق ، التً ٌوجد فٌها اراضً صحراوٌة، 

ة لمستمبل العراق كون العراق ٌعٌش ازمات مائٌة خانمة . حٌث ولهذه الظاهرة عوالب وخٌم

ساهم موسم الجفاؾ للعام الثانً على إستمرار دوامة ندرة المٌاه وهشاشة النظم البٌئٌة فً 

وزٌادة الطلب على المٌاه لمختلؾ  العراق مما ساعد فً تزداد شدة تحدٌات المٌاه ٌوماً بعد ٌوم.

الري والزراعة ، وزٌادة وتٌرة تؽٌر المناخ والمنافسة الكبٌرة اإلستخدامات وخاصىة ألعمال 

بٌن المطاعات والتوسع الحضري الؽٌر المبرمج كل هذه العوامل وؼٌرها ساهمت وتساهم بشكل 

كبٌر فً تفالم تحدٌات ندرة المٌاه،  بسبب الجفاؾ وسوء ادارة الموارد المائٌة السطحٌة 

 والجوفٌة.

شٌدة لمصادر المٌاه وعدم تلوٌها وتحدٌث انظمة الري  كل هذا ٌساعد الحلول تمكن فً ادارة ر 

على منع تدهور التربة وبالتالً الحفاظ على ؼطاء اخضر ٌساعد فً توفر الرطوبة وتنشٌط 

 الدورة الهٌدروجلوجٌة مما ٌملل من آثار ظاهرة الجفاؾ.

 هل الجفاف يضعنا امام كارثة مستقبلية ام ال؟ .2



اؾ مثل شدته ومدته وحجمه ٌزداد فً حالة للة هطول األمطار  وٌكون نعم الن خصائص الجف

تاثٌرها كبٌر على وفرة الموارد المائٌة بشكل سرٌع. بعبارة أخرى ، فً المناطك المحدودة  

المٌاه كما فً العراق االن مصادر المٌاه متحكم بها من دول المنبع تركٌا واٌران بشكل طبٌعً ، 

ة أكثر وٌمكن أن ٌؤدي إلى أزمات. فً معظم الحاالت ، ٌؤدي الجفاؾ ٌكون للجفاؾ آثار سلبٌ

الجوي إلى حدوث حاالت جفاؾ الحمة ، بما فً ذلن الجفاؾ الزراعً والجفاؾ الهٌدرولوجً ، 

وفً الحاالت التً تستمر لعدة سنوات ، إلى الجفاؾ االلتصادي واالجتماعً. وكلما زادت شدة 

 .مًاونطاق الجفاؾ ، زادت آثاره عم

ً على البٌئة  الجفاؾ ، على عكس الفٌضانات ، هو ظاهرة هادئة ومرتفعة تسٌطر تدرٌجٌا

وتتحول إلى كارثة طبٌعٌة. تلحك ظواهر مثل الفٌضانات والزالزل أضراًرا جسٌمة بالمجتمع 

 فجأة ، فً حٌن أن األضرار التً ٌسببها الجفاؾ ، رؼم أنها ؼالبًا ما تكون أثمل وأكثر انتشاًرا ،

تكون ألل وضوًحا للناس والمسؤولٌن ألنها تتضح تدرٌجٌاً. لذلن ، فإن مرالبة الجفاؾ والتنبؤ به 

هو أحد االحتٌاجات األساسٌة فً البالد. نتٌجة لذلن ، ٌرتبط التنبؤ بالجفاؾ بدرجة عالٌة من 

 عدم الٌمٌن ، وبداٌته ونهاٌته ؼٌر معروفٌن وكٌؾ ٌحدث وتختلؾ آثاره فً كل منطمة.

 لحلول امام موجات الغبار والتصحرا .3

توفٌر المٌاه النشاء مصدات الرٌاح من االحزمة الخضراء لتثبٌت الترب والتفكٌر بمعالجة مٌاه 

الصرؾ الصحً الستخدامها لهذه االؼراض واالعتماد على محاصٌل زراعٌة تتحمل الملوحة 

 ودرجات الحرارة العالٌة

 غبار وقلة المياه؟هل نحتاج الى تكييف انفسنا على وضع ال .4

نعم وبكل تأكٌد نحتاح الى وضع خطط للتملٌل من اثار هذه الظاهرة  والتكٌؾ معها ضمن 

برامج مدروسة طوٌلة االمد واالحزمة الخضراء هً افضل البدائل لتملٌل شدة العواصؾ 

لترشٌد الترابٌة  وتنمٌة المنطمة زراعٌا  وستكون الحلول دائمٌة كلما تم زٌادة عدد االحزمة وا

فً استهالن المٌاه وزراعة نٌاتات عشبٌة تسخدم التصادٌا كاعالؾ للثروة الحٌوانٌة مما ٌتم 

الحفاظ على التنوع االحٌائً وتنٌشط دورة المٌاه فً الطبٌعة فً هذه المناطماالخضر فً حل 

 مشكلة التصحر والؽبار ام انه حل ولتً وللٌل التأثٌر

وبسبب استمرار الحروب وعدم التوافمات السٌاسٌة فً العراق ظهرضعؾ شدٌد فً هٌاكل 

الحوكمة ؼٌر الرشٌدة للمٌاه، مما أدى الى ترن التحدٌات الخارجٌة والداخلٌة دون معالجة إلى 

حد كبٌر، فضالً عن عدم استمرار أعمال الصٌانة  وخلل فً أنظمة تشؽٌل مشارٌع الري 

إلهمال ترن آثاراً كبٌرة فً إتخاذ السٌاسات  المناسبة لتعزٌز عمل المؤسسات واإلسالة. وهذا ا



كون نطاق  إلدران لٌمة المٌاه لمستمبل البلد. حٌث ٌعانً العراق من تحدٌات كبٌرة ؼٌر مسبولة

أزمة المٌاه الراهنة ؼٌر مسبوق، وٌتطلب تدابٌر منسمة عبر المؤسسات  واهل الخبرة 

اجة ماسة الى تطوٌر ممارسات ومؤسسات إلدارة الموارد المائٌة واإلختصاص ..لذا فالح

 الشحٌحة فً سٌاق مناخ تؽلب علٌه الطبٌعة الماحلة والتملب الشدٌد،

. تحدث هذه الخطوات بالتتابع ، فً ينقسم الجفاف إلى عدة فئات بناًء على الفترة الزمنية .2

ر فً منطمة أو منطمة مستجمعات البداٌة ، ٌحدث الجفاؾ الجوي مع انخفاض فً هطول األمطا

المٌاه ، وٌعتبر انخفاض المٌاه داخل السدود أحد النتائج األولى. وبعد ذلن ، إذا صاحب 

االنخفاض فً هطول األمطار ارتفاع فً درجة الحرارة واستمر ذلن ، سٌزداد التبخر النتحً 

خاصة فً لطاع  وستزداد حاجة النبات إلى المٌاه ، ونتٌجة لذلن سٌحدث جفاؾ زراعً ،

الزراعة البعلٌة. إذا استمر استهالن المٌاه من المصادر الجوفٌة لفترة طوٌلة ، سٌحدث جفاؾ 

مائً ، ستكون آثاره السلبٌة أعمك بكثٌر من الجفاؾ الزراعً. فً هذه المرحلة ٌتم إبالغ 

ار التً الجمهور بحدوث الجفاؾ والجفاؾ سٌترن آثاره المدمرة فً المنطمة وٌملل من األضر

وعلٌه ، فإن عوالب هذا النوع من الجفاؾ هً تدمٌر  .ٌسببها أمر صعب ومكلؾ للؽاٌة

الزراعة، وإؼالق األنشطة االلتصادٌة، وهجرة ضحاٌا الجفاؾ ، وتشكٌل المشاكل االجتماعٌة 

 .والتهدٌدات البٌئٌة كمصادر للتلوث

 مصادر المياه في العراق .6

 اوال: المٌاه السطحٌة

 ة والفرات ورافدٌهما نهري دجل -ا

 ثانٌاً :المٌاه الجوفٌة

كونها خزٌن استراتٌجً ٌخص كذالن االجٌال المادمة علٌه ٌجب اتخاد كل التدابٌر االحترازٌة  

عند التعامل معها وعدم هدرها وٌكون المبدأ العام عدم استخدامها بصورة مطلمة فً حالة توفر 

 لكبٌر فً المناسٌب الدٌنامكٌة لالبار بصورة عامة بسبب  اإلنخفاض ا  بدٌل من المٌاه السطحٌة

 مشاريع تركيا وإيران المائية

ٌعمالن كمشارٌع ري  وزراعة فً الظاهر بٌنما  GAPمشروع  التركً واإلستوائً اإلٌرانً 

هنان بعد سٌلسً للمشروعٌن. سواء كان المخطط لصالح االلتصاد أو السٌطرة المجتمعٌة على 

اضول ومناطك ؼربً إٌران، مع تأثٌرهم  الكبٌر والملموس على سكان جنوب شرق األن

تصارٌؾ نهري دجلة والفرات. حٌث ٌتفك معظم المرالبٌن على أنه عندما ٌتم تشؽٌل جمٌع 

بنسبة تزٌد عن المشروعٌن فان تصارٌؾ نهر الفرات والتدفك الطبٌعً إلى سورٌا سٌنخفض 



٪ . إن لطع كمٌات 01-03ض على نهر دجلة بٌن بالمائة ، بٌنما ٌمدر التدفك المنخف 03-22

كبٌرة من التدفك اإلجمالً لهذه األنهارمن تركٌا واٌران، وسٌكون لهم بال شن تأثٌر كبٌر على 

 موارد المٌاه المتاحة فً اتجاه مجرى النهرالى العراق.

منطمة وهنا السؤال او التساؤل عن سبب عدم وجود "حروب مائٌة" معلنة فً المنطمة، حٌث ال

مصابة بفمر المٌاه المزمن وحٌث ٌوجد بالفعل توتر شدٌد بٌن الدول بسبب الخالفات السٌاسٌة.  

لذا فانه من المتولع أن  ٌكون االنخفاض بنسبة اكبر بمرور األٌام والسنٌن فً إٌرادات نهري 

على العراق دجلة والفرات . لمد بدأ الشعور بهذا التؽٌٌر بالفعل ، مع ظروؾ الجفاؾ التً أثرت 

على مدى السنوات الثالث الماضٌة. من المرجح أن ٌستمر هذا السٌنارٌو ، حٌث ٌستمر تؽٌر 

المناخ فً تؽٌٌر أنماط درجات الحرارة وهطول األمطار فً المنطمة. مما ٌؤثر بشكل كبٌر على 

ن  النظر الى المٌمة االلتصادٌة للمٌاه ، ودور المٌاه االفتراضٌة ، وعدم تناسك الطالة. لذلن فا

الوضع الحالً فً المنطمة ، وتمدٌر فرصة "حروب المٌاه" فً المستمبل. فانها لد ال تكون 

مستبعدة ؟ بسبب التأثٌر الكبٌرعلى السكان وسبل معٌشتهم، وأن كانت المٌاه لم تكن دائًما الشؽل 

تؤدي بل شن إلى الشاؼل فً هذه النزاعات ، بٌمنا زٌادة نماط الضعؾ التً تسببها نمص المٌاه 

، بسبب تأثٌرات تؽٌر المناخ والنمو السكانً وزٌادة الضؽط على .تفالم التوتر فً المنطمة

الموارد المتاحة فً منطمة تعانً بالفعل من ندرة المٌاه. على المستوى الدولً ، ٌتعٌن على 

الفعل ، وفً الدول المشاطئة التعاون من أجل الحصول على األمن للموارد النادرة الموجودة ب

هذه المرحلة من الولت وتحسٌن العاللات العابرة للحدود بشكل إٌجابً. وعدم إستخدام المٌاه 

كأداة عسكرة وضد ثمافات سكان المنطمة ، مما لد ٌشعر الدول المتضررة بأنه لٌس لدٌهم خٌار 

هدفها  آخر ، ولد تصبح حروب المٌاه أحد الخٌارات.؟  بعكس نظرة دول المنبع عندما  تضع

المعلن هو التنمٌة البشرٌة من خالل البرامج الزراعٌة وااللتصادٌة التً "تستند إلى مفاهٌم 

وإدران أن ٌكون لمشارٌعم  فرصة رائعة  المشاركة واإلنصاؾ واالستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة"

مل المشروع لتحسٌن حٌاة "األفمر" فمثالً ٌبدو أن وجهة النظر المائلة بأن الحكومة التركٌة تك

ملٌار بدافع من رؼبات التنمٌة تبدو ؼٌر ممنعة ، النه فً الوالع لد ٌكون  30الباهظ التكلفة 

هنان "خطة أوسع لممع التنوع الثمافً فً المنطمة"  وتتضح معمولٌة هذه االدعاءات عند النظر 

فً إنجاز  فً مولع آخر وفً مسار بناء السدود والمشارٌع التركٌة واالٌرانٌة. وهوالتوسع

المشارٌع التً لها نطاق جؽرافً أوسع ، والتً ستؤدي حرفٌاً إلى إؼراق المناطك ذات المٌمة 

 اآلثارٌة والثمافٌة المهمة.

 المقترحات



ال ٌزال جمٌع المنالشات واالطروحات من لبل الحكومة العرالٌة تشٌر الى جزئٌة ادارة  

نوات االخٌرة وهدا طرح مجحؾ ومخالؾ المصادر المائٌة خاصة  فً حاالت الجفاؾ فً الس

  :للوالع لألسباب التالٌة

 -كمٌات المٌاه المارة الى العراق  فً المعدل  هً كااتً

  سنوٌا 0%منه ٌكون حوالً ملٌار م03لو استخدمنا  0ملٌار م 9نهر دجلة 

    سنة 0ملٌار م 3رافد الخابور/ 

  سنة 0ملٌار م 03الزاب الكبٌر/ 

 سنة0ملٌار م 2الزاب الصؽٌر/ 

  "سنة0ملٌار م 0رافد سٌروان "دٌالى/ 

   ملٌار/سنة 0رافد العظٌم 

/سنة فً المعدل عدا مٌاه االؾ العٌون المحلٌة والمٌاه الجوفٌه 0ملٌار م 31المجموع حوالً 

/سنة اي البحث ٌجب 0مملٌار  1وباالعتماد على حسابات بسٌطة  فان اإلٌراد سوؾ ٌتعدى ال

/سنة من المٌاه العذبة وهً كمٌة كبٌرة جدا لو لٌمت 0ملٌار م 03ان ٌكون فً ادارة حوالً 

الخ( ،علٌه ٌجب ان ٌكون ---ؼاز-بمال، ولتجاوز مردوده اإللتصادي اٌة مصادر اخرى )نفط

 بل سد الحاجة.؟التوجه االستراتٌجً للتعامل مع هده الثروة كٌفٌة االستثمار فٌها ولٌس  فمط س

 االستثمار في مصادر هذه المياه

من الواضح بانه هنالن ثروة مائٌة كبٌرة فً العراق لد تبنى علٌها سٌاسات دول ومن ؼٌر 

الوالعً التعامل معها باستراتٌجٌة المشارٌع الصؽٌرة )سدود صؽٌرة ومتوسطة ال تتجاوز 

 مشارٌع ري حدٌثة ورٌادٌة.. بل سدود إستراتٌجٌة و 0ملٌون م 23سعتها التخزٌنٌة 

اعداد دراسات متكاملة لالستثمار فً هده المصادر وكٌفٌة االستفادة منها فً انتاج الطالة 

الكهربائٌة ، الزراعة، السٌاحة، الثروة الحٌوانٌة وحتى التصدٌر(على ان تتم هده الدراسات من 

مٌة فً الجامعات وتنضم لبل شركات عالمٌة مختصة بمشاركة الكادر المحلً والجهات االكاد

( ال تتؽٌر بتؽٌر master planعلى اثرها التصامٌم والكلؾ لهده المشارٌع كخطط مستمبلة )

االدارات وتخصٌص الكلؾ المالٌة لها،وننوه هنا بانه اؼلب المشارٌع االستراتٌجٌة فً العراق 

ً من لبل لجنة االعمار والتً ٌتم تنفٌد بعضها حالٌا تم التخطٌط لها فً خمسٌنٌات المرن الماض

 0921وسد دوكان سنة  0920التً انشئها الملن )سد بٌخمة دراساتها كانت فً سنة 

 (.0923ودربندٌخان سنة 



بالنسبة لمشارٌع السدود الصؽٌرة ومشارٌع مٌاه الشرب والتً تعتمد على مصادر محدودة -0

فحوصات التربة والتصمٌم فمن الضروري اعداد الدراسات والتصامٌم المتكاملة لها واهمها 

 باالعتماد على هده النتائج ،حٌث تسبب عدم اجرائها بفشل الكثٌر من هده المشارٌع والسدود .

 ٌمترح ادراج هده المشارٌع فً الدراسات المستمبلٌة

مشارٌع اعادة االستخدام ومنع الهدر توفر بضعة مالٌٌن من االمتار المكعبة سنوٌا والبحث  -1

 ملٌارات من االمتار المكعبة .هنا بمستوى ال

االخد بنظر االعتبار الحاجة الفعلٌة للعوائل من المٌاه والدخل السنوي لها عند اعداد لانون -2

التعرٌفه ، هدا بالنسبة للمانون المحلً ، اما بالنسبة للمانون الدولً العام والدي ٌنظم حصص 

كتسبة , اتخاد المساعً الدوبلماسٌة المٌاه لدول المنبع و دول المجرى ودول المصب كحموق م

 والمانونٌة على مستوى االللٌم ودولة العراق لضمان هده الحموق.

 أمثلة على الحلول: 

العمل الجدي ولتوفٌر وضمان خزٌن مائً استراتٌجً للعراق فً ظل تملب الظروؾ  •

وتلوثها.   الطبٌعٌة والسٌاسٌة وتأثٌرها المباشر وؼٌر المباشر على ندرة المٌاه وشحتها 

الثرثار "  وعزل مٌاه البحٌرة عن الطبمات  وذلن بالبدء الفوري بمعالجة حالة "بحٌرة

الجبسٌة ، كون بحٌرة  "مملحة" الثرثار  هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسٌب 

المٌاه الجوفٌة وتملح التربة فً السهل الرسوبً، حٌث تتسرب منها المٌاه  الجوفٌة 

بب فرق المناسٌب تتجه المٌاه  من البحٌرة باتجاه السهل الرسوبً جنوباً مما المالحة وبس

تتسبب فً تملح تربته بسبب الخاصٌة الشعرٌة. وهذا اإلجراء سٌكون نوعً وبجهد 

–عرالً متمٌز وبذلن ستكون البحٌرة جاهزة الستمبال المٌاه العذبة من ذراع دجلة 

تفاعلها مع طبمات الجبس الملحٌة. وهذا سٌجعل  الثرثار دون أن تتملح نتٌجة عزلها ومنع

( ملٌار من األمتار المكعبة وٌعوض عن إنشاء 03العراق مالن لخزٌن هائل ٌمدر بـ )

 العدٌد من السدود وفً ممدمتها سد "مكحول" مثالً. 

( ملٌار دوالر لضمان 0باختصار شدٌد جداً ما ٌصرؾ على سد مكحول هو بحدود )

( سنوات .وبهذا المبلػ أو 2-1مكعب والعمل سٌستؽرق ما بٌن  )( ملٌار متر 0خزن )

حتى ألل منه بكثٌر وبفترة زمنٌة لٌاسٌة ٌمكن تأهٌل بحٌرة الثرثار كما أشرنا الٌها آنفاُ ، 

( ملٌار متر مكعب وتخلٌص السهل 03عندها سٌتم الحصول على خزٌن ٌعادل )

ري وجعل بحٌرة الثرثار خزٌن الرسوبً من مشاكل تارٌخٌة مزمنة منذ العهد السوم

استراتٌجً مضاؾ للعراق ٌعادل خزٌن معظم السدود التركٌة واالٌرانٌة مما لد ٌكون 



السبب فً تؽٌٌر النظرة الى اإلبداع العرالً وبالتالً فشل مبدأ مماٌضة النفط العرالً مع 

المنطمة  تركٌا بالمٌاه او حجز اٌران لمٌاه سدود دوكان و دربندخان و حمرٌن ، وجعل

 معلم سٌاحً من الطراز األول تتهافت علٌه االستثمارات  الوطنٌة والعربٌة واالللٌمٌة.

 مشكلة الجنوب العراقي " البصرة" نموذج للحل:  •

الترشٌح  التملٌدٌة تستخدم فً معالجة المٌاه فً محافظة البصرة -ال ٌزال طرق التخثر •

( لذلن TDSالمواد الصلبة الذائبة ) وهذه الطرٌمة ال تستطٌع تخفٌض إجمالً مستوٌات

ٌتطلب تؽٌٌر هذه الطرٌمة التملٌدٌة وإبدالها بطرٌمة اخرى حدٌثة وؼٌر مكلفة نسبٌا  وهً 

طرٌمة المعالجة " بالسٌرامٌن" وهذه الطرٌمة تمتاز بانها ال تحتاج الى مساحات كبٌرة بل 

شروع معالجة وتصفٌة المٌاه  تمدر المساحة بألل من ُعشر المساحة المستخدمة  حالٌاً فً م

فً البصرة وموالع محطات التصفٌة والمعالجة فً المحافظات األخرى أٌضاً ، وكذلن 

تمتاز بانخفاض استهالن الطالة الكهربائٌة الى النصؾ وزٌادة كمٌات المٌاه المعالجة الى 

 الضعؾ وسٌنجز المشروع فً ألل من ثالثة اشهر.

لمعالجة رداءة نوعٌة المٌاه وضمان أمن الماء فً  الخطوة األولى هذه ستكون  

  البصرة.

ستكون  فً معالجة مٌاه الصرؾ الصحً الزراعً والصناعً ،   الخطوة الثانٌة: 

لمنع تلوث شط العرب  مما ٌساعد فً دفع اللسان الملحً والمٌاه المالحة الى جهة  

وثات الكٌمٌائٌة أو المصب من الخلٌج العربً ، وبهذه الخطوتٌن ستمل جمٌع المل

البٌولوجٌة  والتً هً السبب الرئٌسً لتسمم مٌاه الشرب فً البصرة ، وبذلن ستكون 

محطات معالجة المٌاه التً تستخدم "السٌرامٌن" جاهزة لتجهٌز مٌاه الشرب األمٌنة 

لجمٌع أفراد المجتمع البصري وٌمكن تعمٌم فكرة المشروع وتنفٌذها فً المحافظات 

ً هً االخرى تعانً من نفس مشاكل تلوث وتسمم مٌاه الشرب وتهالن االخرى والت

 محطات التصفٌة والمعالجة التملٌدٌة فٌها. 

: سٌكون فً معالجة طرٌمة وكٌفٌة إٌصال مٌاه الشرب الخطوة األخرى والمهمة

كم والعمل على اٌجاد طرق " 300الى البصرة عن طرٌك لناة البدعة البالؽة طولها "

ً لكً ٌمنع التجاوز علٌها وهنان عدة بدائل وسنختار منها  أكثر كفاءة وأضمن نجاحا

 االفضل واألنسب. 



تكثٌؾ البحوث العلمٌة والدراسات حول مشاكل السدود وخزاناتها والسداد والنواظم   •

ستراتٌجٌة كحل المائمة فً عموم العراق، وإٌجاد الحلول الناجعة من خالل ممترحات ا

لمشاكل شحة المٌاە وتجاوز األزمات المتكررة التً ٌتعرض لها البلد واألهالً مع تؽٌر 

لتنمٌة  معهد متخصص  الفصول وتدلٌك إمكانٌة تنفٌذٌها .... نوصً بإنشاء وفتح

وتطوٌر المابلٌات والمهارات لكوادر وزارة الموارد المائٌة باألخص، ومن جمٌع 

الموارد المائٌة بحٌث تشمل التخصصات ذات العاللة بمصادر  التخصصات فً مٌدان

المٌاه السطحٌة والجوفٌة   فضال عن اإللمام بموانٌن المٌاه  الدولٌة والمحلٌة و تدرس فٌها 

على سبٌل المثال مواضٌع فً دبلوماسٌة المٌاه وفن التفاوض، أصول واسس صٌانة 

لحدٌثة والذكٌة وصٌانة التربة ، عمل وتشؽٌل مشارٌع المٌاه والري،  طرق الزراعة ا

المودٌالت بالحاسوب باستخدام برامج  عدٌدة منها على سبٌل المثال ال الحصر التحسس 

النائً ونظم المعلومات المكانٌة وحساب مٌاه السٌول واالمطار وكٌفٌة تفادي المخاطر 

 صص مع أساتذةالمستمبلٌة من خالل التنبؤ بها وان ًٌدرس فً المعهد كادر عرالً متخ

لمواضٌع معٌنة وفً االختصاصات الدلٌمة لزٌادة المعلوماتٌة واالطالع   اجانب زائرٌن

 "بٌت الخبرة العرالً " على تجارب اآلخرٌن من دول العالم  وبذلن سٌكون لنا

والمتخرج من المعهد سٌكون لادر على العمل  سواء فً المفاوضات او التشؽٌل أو التنبؤ 

مستمبلً ألزمات المٌاه والجفاؾ والسٌول، وؼٌرها من المشارٌع الواعدة واالستشراؾ ال

 فً عراق المستمبل.

التفكٌر الجدي بإكمال السدود التً أنجزت فٌها نسب عالٌة من األعمال وإنشاء مجموعة  •

سدود أخرى ذات خزٌن استراتٌجً لخدمة العراق فً مواسم الشحة لكون العراق دولة 

سب تولعات المودٌالت الرٌاضٌة للطمس والمناخ بان المناطك مصب. وٌمكن المول وح

الؽربٌة من العراق سٌكون لها نصٌب كبٌر من مٌاه السٌول فً السنوات المادمة تحت 

تأثٌر تؽٌر المناخ لذلن سٌكون هنان كمٌات كبٌرة من المٌاه  التً تنحدر من الودٌان من 

اق وتصب فً نهر الفرات، لذلن ٌتطلب أراضً المملكة العربٌة السعودٌة  باتجاه العر

العمل على استحداث دائرة متخصصة بأعمال "سدود الحصاد المائً" ضمن هٌكلٌة 

وزارة الموارد المائٌة فً الحكومة الجدٌدة  إن شاء هللا، لتأهٌل الودٌان فً العراق 

مائً  ولتعظٌم حصاد المٌاه كأحد الحلول المهمة ألزمات المٌاه  من خالل ضمان خزٌن 

لهذه السدود وذلن لوجود العدٌد من الودٌان الرئٌسٌة والثانوٌة منتشرة فً كافة أرجاء 

العراق وباألخص المنطمة الشرلٌة والصحراء الؽربٌة  والبادٌة ، حٌث  معظم هذه 



الودٌان ستكون مؤهلة تأهٌال عالٌا لتطوٌر الجرٌان السطحً الذي ٌنتج عنه أحداث 

مل لفٌضانات السٌول.  مما ٌشجع إلنشاء المئات من سدود الجرٌان السطحً المحت

الحصاد المائً هذه فً المنطمة الشرلٌة المحاذٌة للحدود مع إٌران، ومنطمة البادٌة 

إن إنشاء  هذه  السدود لد ٌتم بموجب مخطط  .والصحراء الؽربٌة لخزن مٌاه الســٌول

 Private, Public شراكة  محدد بٌن المطاعٌن العام والخاص

Participation (PPP)  ، لكً تستخدم  هذه المٌاه لزراعة انواع  مختلفة من

األشجار المثمرة وكذلن العلفٌة وإنشاء االحزمة الخضراء لمنع العواصؾ الرملٌة وتملٌل 

تأثٌراتها ، وكذلن  ستعمل هذه السدود فً تؽذٌة المٌاه الجوفٌة ،  وبذلن سٌتم اعمار 

حرن الستثمار خٌرات باطن االرض فً الصحراء الؽربٌة وبادٌة المنطمة ومنها ٌتم الت

العراق وتنشٌط الصناعة أٌضاً، وبهذه الخطوات ستمل ضؽوط الهجرة الى المدن وفتح 

 مجال واسع لتشؽٌل الخرٌجٌن من الشباب.

تأهٌل وزارة الموارد المائٌة لتمٌم مشاركات مع الوزرات األخرى التً تتعامل مع المٌاه  •

لعملها وكذلن توثٌك العاللة مع الوزارات والمؤسسات المعنٌة فً دول الجوار كأساس 

الجؽرافً والدول األخرى للسٌطرة على الوضع المائً ور بط المصالح لتسهٌل التعامل 

المشترن واالرتباط استراتٌجٌاً من خالل حلول إدارٌة وفنٌة وخطط خزن للمٌاه 

ارٌع للموارد البشرٌة والثروات الطبٌعٌة والزراعة او استثمار الموارد إلامة مش

 والحٌوانٌة من اجل فائدة جمٌع الشركاء. 

استمرار تدرٌب وتأهٌل الكوادر الفنٌة واإلدارٌة من خالل المعهد الذي أشرنا الى   •

ضرورة فتحه وتحت برنامج " التعلٌم المستمر" للمٌام بمهام تتناسب وأهمٌة المشارٌع 

اق وإخراج مٌزانٌة الدولة العرالٌة الرٌعٌة التً تعتمد مورد النفط المائٌة التً ستخدم العر

كأساس للتنمٌة الى بلد ٌعٌد فٌه مجد الخصوبة من خالل الزراعة الحدٌثة والذكٌة لٌنبت 

 الزرع وٌمتلئ الضرع.

من مجمل ما ذكر فان مشارٌع استنزاؾ المٌاه الجوفٌة ستبمى محدودة وعند الحاجة  •

 الجوفٌة ملن لألجٌال المادمة وأداة التنمٌة المستدامة لعراق المستمبل. الماسة ألن المٌاه

نحن نتحدث عن مشاريع تعاون شامل بين العراق ودول المنبع وجميع دول 

الخليج إلنشاء نظام مياه واعد وتطوير مهارات الكوادر المختصة وابتكار أساليب 

 جديدة خاصة بالمنطقة. 



 

 خبير األستراتيجيات والسياسات المائية واالستاذ في جامعة دهوكرمضان حمزة  

 فرع العراق IAHسكرتير الرابطة الدولية لهيدروجيولوجيا المياه 

 

 

 


