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 المقدمة

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 فً والنظر الفكر له وٌسر للبحث سبٌل اقوم الى وهداه علمه االنسان خلق هلل الحمد

 . الحقٌقة كبد واصابة المعرفة الى وصوالا  واالرض السموات ملكوت

 هللا ارسله الذي عبدهللا بن محمد ومصطفاه رسله خاتم على دائمٌن وسالماا  وصالة

 بنورها هللا ففتح ، البالغة والحكمة ، الصافٌة النقٌة والمعرفة ، الهادٌة بالرسالة

 مبٌناا  فتحاا  وكانت ، الغشاوات بها ومحا ، الضالالت بها واذهب ، والبصائر االبصار

 به وتحضرت ، االرض به وعمرت ، والتحضر التقدم نحو به خطت للبشرٌة

 . اجلها من هللا خلقها التً اهدافها لتحقق والنظر البحث نحو حثٌثاا  وسمعت ، االنسانٌة

 اما بعد:

مما الشك فٌه باتت قضاٌا المٌاه تشغل الكثٌر من الدول وكذلك اصبحت محط انظار 

الكثٌرٌن خصوصا المهتمٌن فً الجغرافٌة السٌاسٌة ، ان ازمات المٌاه االن احتلت 

زاٌدة الحاجة الى مكانه بارزة فً العالقات الدولٌة والداخلٌة والتغٌرات المناخٌة وت

المٌاه وباتت الدول التً تمتلك منابع المٌاه خصوصا االنهار الدولٌة منها تسعى جاهدة 

باستثمار الطاقة المائٌة لدٌها بالقدر الذي ٌكفٌها حتى ان ادى ذلك الى الضرر بالدول 

 من مشكلة المٌاه رغم ان القارئ منالتً فً مجرى النهر ، العراق ٌعانً االخرى 

هلة االولى حٌن ٌسمع مصطلح بالد ما بٌن النهرٌن سٌكون لو تصور عن حجم الو

المٌاه ولكن الحقٌقة التً ٌعرفها الجمٌع عن منابع هذٌن النهرٌن هً من الجاره تركٌا 

واتخذت سٌاسات عدة من اجل االستغالل االمثل للموارد المائٌة لتركٌا بات العراق 

ل استثمار المٌاه اما بسبب النظام السٌاسً عاجزا عن اتخاذ سٌاسات ناجحة من اج

وضعفه فً مواجهة التحدٌات االقلٌمٌة او اما بسبب عدم رسم سٌاسات ناجحة فً 

سبٌل تطوٌر استغالل الموارد المائٌة ، ذات االمر مع الجاره اٌران ولكن لٌس بذات 

ار الدولٌة الوتٌرة مثل تركٌا االن االنهار بٌن العراق واٌران التعرف بانها االنه
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وكذلك قوة التأثٌر مثل نهري دجلة والفرات اللذان ٌنبعان من تركٌا انطالقا من ذلك 

تنبع اهمٌة الدراسة من كون ان مشكلة المٌاه باتت الشغل الشاغل على المستوى 

 . الدولً االقلٌمً من خالل التغٌرات المناخٌة

 مشكلة الدراسة:

ازمة مائٌة ناتجة عن السٌاسة المائٌة لدول الجوار تتمثل مشكلة الدراسة بوجود 

)تركٌا واٌران( من خال اقامة مجموعة من السدود والخزانات على نهر دجلة 

ا مما ادى الى الحاق الضرر بالمٌاه وهذا ادى الى خروج موالفرات وروافده

مساحات واسعة من االراضً الزراعٌة خارج االستصالح بهدؾ تحقٌق مكاسب 

 واقتصادٌة لدول المنبع على نهري دجلة والفرات.سٌاسٌة 

 فرضٌة الدراسة :

هل ان اقامة السدود والخزانات من فعل )تركٌا واٌران( ادى الى انخفاض الوارد 

المائً لنهري دجلة والفرات وحقق لدول المنبع مكاسب سٌاسٌة واقتصادٌة بالشكل 

اسب السٌاسٌة الذي اصبحت هذه المٌاه ورقة ضؽط لتحقٌق نوع من المك

 واالقتصادٌة لدول الجوار )تركٌا واٌران(.

 هدؾ الدراسة:

 تهدؾ الدراسة الى تقسٌم واقع الموارد المائٌة واستخدامها فً العراق. -1

تهدؾ هذه الدراسة الى بٌان اثر اقامة السدود والخزانات على نهري دجلة  -2

 والفرات على كمٌات مٌاه الوارده لى العراق.

الدراسة الى توضٌح بٌان االبعاد االقتصادٌة والسٌاسٌة من اقامة تهدؾ هذه  -3

 هذه السدود.
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قد االتفاقٌات مع دول تهدؾ الدراسة الى العمل على اٌجاد صٌػ مشتركة لع -4

شاطئة على نهري دجلة والفرات لتقاسم المٌاه قسمة عادلة وفق الجوار المت

 القانون الدولً.

اق استراتٌجٌة ادارة مائٌة لتقلٌل من تهدؾ الدراسة الى ضرورة تبنً العر -5

 عملٌات الهدر والتلوث.

 اهمٌة الدراسة :

تكمن اهمٌة الدراسة من بٌان االسباب الإدٌة الى ازمة المٌاه فً العراق واٌجاد اهم 

الصٌػ الكفٌلة بحل هذا االزمة وصوال الى تحقٌق االدارة المشتركة والرشٌدة من 

ٌن العراق ودول الجوار )تركٌا واٌران( وبٌان نهري دجلة والفرات وروافدهما ب

 اهداؾ هذه الدول السٌاسٌة واالقتصادٌة.

 منهجٌة الدراسة:

 من اجل الوصول الى هدؾ الدراسة لذا تطلب من الباحث استخدام عدة مناهج ,

حٌث تم استخدام المنهج التؤرٌخً فً المطلب االول من المبحث االول حٌث تم 

ارد المائٌة فً العراق واستخدامها فً المطلب الثانً . التعرؾ على واقع المو

وكذلك تم استخدام المنهج التحلٌلً فً المبحثٌن الثانً والثالث حٌث تم دراسة 

السٌاسة المائٌة لدول المنبع )تركٌا واٌران( والتعرؾ على اهم المشارٌع التً 

اسٌة واالقتصادٌة اقامتها كل من تركٌا واٌران , كما تم دراسة اهم االبعاد السٌ

 للمشارٌع المائٌة )التركٌة واالٌرانٌة(.

 هٌكلٌة الدراسة :

. تناول المطلب االول اشتمل البحث على ثالثة مباحث لكل مبحث مطلبٌن 

من المبحث االول واقع الموارد المائٌة فً العراق وتطرقتوا فٌه الى كل من 

الثانً استخدامات المٌاه  االمطار واالنهار والمٌاه الجوفٌة ، وتناول المطلب
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فً العراق االستخدام الزراعً والصناعً واالستخدام الخدمً والموازنة 

 المائٌة فً العراق .

اما  المبحث الثانً تناول السٌاسة المائٌة لدول المنبع )تركٌا واٌران( حٌث 

تناول المطلب االول السٌاسة المائٌة التركٌة والتً شملت اقامة مشارٌع 

والخزن واقامة السدود ، بٌنما تناول المطلب الثانً السٌاسة المائٌة  السٌطرة

االٌرانٌة حٌت تناولت فٌه اقامة مشارٌع السٌطرة والخزن على روافد نهر 

 دجلة .

اما المبحث الثالث فقد تناول المطلب االول منه االبعاد السٌاسٌة  

مطلب الثانً االبعاد واالقتصادٌة للمشارٌع المائٌة التركٌة ، بٌنما تناول ال

 السٌاسٌة واالقتصادٌة للمشارٌع المائٌة االٌرانٌة.

 

 

 

 

 انًثحث االٔل

 ٔالغ انًٕارد انًائٛح ٔاستخذاياتٓا فٙ انؼزاق

تؼذ انًٛاِ يٍ أْى انًٕارد انطثٛؼٛح، ألٌ تالٙ انُشاغاخ انثشزٚح األخزٖ،        

تؼتًذْا تشكم يثاشز، كًا فٙ انشراػح ٔانصُاػح ٔاالستخذاياخ انًُشنٛح األخزٖ، 
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انصُاػح أٔػذ انًسطحاخ انًائٛح غٛز يثاشز فٙ ػًهٛاخ انُمم أٔ انتثزٚذ فٙ  ٔتشكم

 إيكاَٛاخ يًٓح ًٚكٍ استثًارْا فٙ انسٛاحح انطثٛؼٛح.

تشداد أًْٛح انًٛاِ فٙ انًُاغك انصحزأٚح ٔشثّ انصحزأٚح تشكم كثٛز، ألٌ 

ٔجٕدْا ٔتٕسٚؼٓا ٚحذد تٕسٚغ انسكاٌ ٔغثٛؼح َشاغاتٓى. ٔتشداد أًْٛتٓا تتمادو 

يتطهثاخ انتًُٛح ٔانحاجح إنٗ تٕفٛز األيٍ تسثة ًَٕ حجى انسكاٌ ٔتُايٙ  انشيٍ

 انغذائٙ انذ٘ ٚؼتًذ تحمٛمّ ػهٗ ٔفزج انًٛاِ نهشراػح فٙ ْذا انًثحث سٕف ٚتى

ػزض ٔالغ حال انًٕارد انًائٛح ٔفك اإلحصاءاخ انزسًٛح ٔانزصُٛح انًتٕافزج فٙ 

 انًصادر انًتخصصح.

 

 

 

 

 

 

 

 انًطهة االٔل

 ٔالغ انًٕارد انًائٛح فٙ انؼزاق

. 

 انسطحٛح انًائٛح انًٕارد أال: 
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 :ٔرٔافذِ دجهح َٓز حٕض 1 )( 

 َٔٓز صٕ، تاغًاٌ َٓز ْٔٙ انزئٛسح، رٔافذِ يٍ تزكٛا يٍ دجهح يٕارد يؼظى تأتٙ

 ػهًا   .انؼزالٛح األراظٙ داخم األخٛز ٚصة حٛث انخاتٕر، َٔٓز صٕ تٕغاٌكارساٌ 

 داخمى (ك4445) 75 %    ٚمارب يا يُّ كى،( 1900 ) حٕانٙ دجهح غٕل أٌ

 ،2 كى أنف 235 تثهغ ٔرٔافذِ دجهح نحٕض انكهٛح انًساحح ٔأٌ كًا انؼزالٛح، انحذٔد

 إٚزاٌ يغ انحذٔدٚح األَٓز تؼط أٚعا   ُْان .انؼزالٛح األراظٙ فٙ 54 % يُٓا

 ػذج فُٓان انؼزالٛح انحذٔد داخم أيا .دجهح َٓز فٙ أٔ األْٕار فٙ إيا تصة ٔانتٙ

 .انًائٛح إٚزاداتّ يٍ انزئٛسٙ انجشء تشكم .دجهح يٍ انشزلٛح انعفح فٙ تصة رٔافذ

 ٚثهغ دٚانٗ، َٓز يغ يهتماِ جُٕب دجهح نٕارداخ انسُٕ٘ انًؼذل أٌ انتمزٚز ٔٚذكز

رلى  انجذٔل فٙ ٔكًا ،( 2006 - 1933 ) يٍ نهفتزج 3) كى أٔ( يهٛاريتزيكؼة 49.4

(4)  

 

 

 

 

 

 

)(4جذٔل )
4
) 

 نٕارداخ َٓز دجهّ ٔرٔافذِانًؼذل انسُٕٚح 

االٚزاد انسُٕ٘ كٛهٕ يتز  انُٓز أ انزافذ

 يكؼة

 االٚزاد يٍ خارج انؼزاق %

                                                           
بغداد  –الغد دار الموازنه المائٌة فً العراق وازمة المٌاه فً العالم ، ’ ( فؤاد قاسم االمٌر  1

 .124، ص 0212
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 %..0 5.08 دجهح

% ) انباقي مه داخم 75 0801 انشاب انكثٛز

 انعراق(

% )انباقي مه داخم 69 .10 انشاب انصغٛز

 انعراق(

 جميعه مه داخم انعراق 01. انؼظٛى

)انباقي مه داخم % 85 808 دٚانٗ

 انعراق(

 % مه تركيا89 6كم 7507 انًجًٕع

 % مه ايران05

 % انباقي مه داخم انعراق65

 

 أهوار فً تصب التً األنهر أو الكارون نهر عن ٌتحدث لم التقرٌر فإن نالحظ كما

 حٌن إٌران, مع 1795 اتفاقٌة بعد بؤنه اإلشارة تجدر وهنا. إلٌران المحاذٌة العراق

" مصب" حتى أصبح إٌران, إلى الشرقً العرب شط نصؾ حسٌن صدام" أهدى"

 سٌناقش األمر وهذا عراقٌة, مٌاه فً المصب كان أن بعد إٌرانٌة مٌاه فً الكارون

 .الحقا  

 الدراسة فً جاءت التً األرقام مع تنسجم أعاله اإلٌرادات أرقام أن نالحظ كما

 التقرٌر, إلٌها ٌشٌر التً التؽٌرات بعض مع إلٌها, أشرنا أن سبق والتً السوفٌتٌة

 المائٌة للموارد التؽٌرات بشؤن (2)رقم الجدول فً المبٌنة المالحظات ٌذكر حٌث

(.)1795 – 1733 ) بٌن الفترة بمعدالت مقارنة
1
) 

)(2جدول )
2
) 
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 الفرات نهر حوض (2 )

 فً 44%  منها ,2 كم ألؾ ( 444 ) الفرات نهر لحوض الكلٌة المساحة تبلػ

 تقع أٌن التقرٌر ٌذكر ال ولكن. تركٌا فً 22% و سورٌا, فً 19% و العراق,

 فً والمذكورة أعاله المبٌنة الحوض من الثالث الدول حصص مجموع أن إذ البقٌة,

 .األرقام فً سهوا   هناك أن وٌحتمل من الفرات, 25%  تبلػ التقرٌر

 من تؤتً منها 22%  فإن التقرٌر, فً جاء وكما للفرات, المائٌة اإلٌرادات نسبة أما

 الفرات مٌاه إٌرادات معدالت بلؽت .العراق من 3% و سورٌا, من 7% و تركٌا,

 3 كم ( 34.3 ) هٌت مدٌنة فً محطة (1793 – 1734 ) الفترة بٌن العراق إلى

 السدود إكمال (, وبعد 2446 - 1774 ) للفترة اإلٌراد معدل أصبح ولكن. سنوٌا  

 ( 17.6 ) المستهدفةلدٌهما, المساحات من أجزاء وتطوٌر وسورٌا تركٌا من كل فً
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 المعداللسابق, عن 3 كم ( 14.6 ) قدره بنقصان أي فقط, الفرات لمٌاه 3 كم

 لزٌادة تبعا   القادمة السنوات فً سٌزداد النقصان هذا فإن وبالطبع" التقرٌر وٌضٌؾ

).التقرٌر ٌذكر كما ,"زراعٌة ألؼراض تستؽل سوؾ التً اإلروائٌة المساحات
1
) 

 العرب شط (3 )

كارون  نهر هما رافدان وله القرنة, فً والفرات دجلة ملتقى من العرب شط ٌتكون"

 شط مٌاه وإن إٌران من ٌنبعان وكالهما الحوٌزة(, هور خالل )من الكرخة ونهر

 الزراعٌة األراضً معظم وبزل إرواء ٌتم حٌث والجزر المد بظاهرة العرب تتؤثر

 التقرٌر ٌستمر كما ,."الظاهرة تلك خالل من العرب شط جانبً على وبساتٌن النخٌل

 توجٌه إلى تحتاج ٌومٌا   تتكرر التً المد ظاهرة خالل مالحة مٌاه إن ورود: "لٌقول

 المزج أثناء نوعٌتها تقلٌل وبهدؾ والفرات دجلة إٌرادات من نوعا  ما عذبة مٌاه

 هذا شرحنا لقد كناقد علما  ". اإلرواء عملٌة فً أفضل االستخدامات بشكل إلمكان

: ٌورد أنه التقرٌر هذا فً نظرنا جلب ما ولكن السوفٌتٌة, للدراسة عرضنا فً األمر

 - السنة/3 كم ( 2.5 ) أي - الثانٌة/3 م ( 24 ) هٌبحدود إلٌه الممررة المٌاه إن"

 وعند الحاضر الوقت فً والفرات نهري دجلة ذنائب فً المٌاه لتوفر تبعا   وتتؽٌر

 ري بشبكات العرب شط ري وتؽطٌةمشروع اإلرواء عملٌات وتنظٌم الكامل التطوٌر

 ".السنة/3 كم (ملٌار 1.4 ) بحدود ستبلػ المائٌة االحتٌاجات فإن نظامٌة

 ( 24 عن ) الحاضر الوقت فً تقل قد الممررة المٌاه أن أعاله, الجملة من أفهمه ما

عما  جدا   ٌقل الرقم وهذا المٌاه, توفر على اعتمادا   السنة(,/3 كم 2.5 ) الثانٌة/3 م

 ( 6.6 ) تمرٌرها الواجب الكمٌة تحدد والتً السوفٌتٌة الدراسة فً له مخطط هو

 محدد رقم هنا ٌوجد بالواقع. الكارون( )عدا الثانٌة,/3 م ( 214 ) أي السنة,/3 كم

 لتمرٌر المٌاه توفر فترة انتظار ٌمكن ال إذ العذبة, المٌاه من تمرٌره باستمرار ٌجب

 أن إذ طوٌلة, ولفترة معٌن حد عن الرقم هذا تقلٌل عدم ٌجب إضافٌة, كما كمٌات
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 شط لري مشروعا   هناك أن ٌظهر كما. والبساتٌن ستتلؾ المزارع المالحة المٌاه

 م 44 )أي السنة/3 كم ( 1.4 ) إلى - الدراسة كما تقول - نحتاج وبهذا العرب,

 الطرٌقة من العرب شط ومزارع سقً البساتٌن نظام تبدٌل ٌعنً والذي الثانٌة(/3

 عند المفتوحة القنوات خالل من وذلك بالسقً سابقا , شرحناها والتً حالٌا   المتبعة

 شط بعزلها وذلك اآلن, إٌران تعمل بها التً بالطرٌقة السقً باعتماد وتبدٌلها المد,

 الموجودة الماء لملوحة والبساتٌن المزارع عن العرب

 عن الحدٌث عند ذلك )وسنوضح السقً فً كارون نهر مٌاه على واعتمادها فٌه

 سنوات انتظرنا وإذا اآلن, ٌتم أن ٌجب , وجد إن  المشروع, هذا. كارون وإٌران(

 شط من تستقً التً البصرة وحٌوانات تموت, سوؾ البصرة فإن بساتٌن لتنفٌذه

)!!.العام هذا فً وضحت قد تنفق, والبوادر سوؾ العرب
1
) 

 

 الجوفٌة المٌاهثانٌا: 

 الجوفٌة المٌاه األول: قسمٌن على وتنقسم األرض باطن فً تتواجد التً المٌاه وهً

 على تؽذٌتها فً وتعتمد األرض, سطح من قرٌبة ألنها السطحٌة تحت أو المتجددة

. والسٌول األنهار مٌاه وسرٌان ترشٌح عن الناتجة التسربات أو األمطار مٌاه

 ؼٌر العمٌقة  الجوفٌة المٌاه وهً: الثانً أما. صؽٌرة تكون وكمٌاتها وأحواضها

 الجوفٌة المٌاه تإدي. القدٌمة الجٌولوجٌة العصور إلى تجمٌعها وٌرجع المتجددة

 الؽربٌة الصحراء فً للمٌاه الوحٌد المصدر ألنها الصحراوٌة المناطق فً هاما دورا

 ففً الصحراء, كبد فً كبٌرة أهمٌة ذات الجوفٌة المٌاه تجمٌع مناطق أصبحت ولهذا

 كما الشرب, ألؼراض أو الزراعة اجل من اآلبار حفر إلى ٌمٌلون الناس أخذ العراق

 من بالقرب والواقعة الؽربٌة الصحراء حافة على المنتشرة المزارع فً الحال هو
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 الخضروات الزراعة تسود حٌث صفوان– الزبٌر وطرٌق نجؾ – كربالء طرٌق

    الري مجاالت فً المستخدمة الجوفٌة المٌاه كمٌة وتقدر الطماطة, وخاصة

                                              م ملٌار 2٤4 بحدود األخرى واالستخدامات

3 

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

 بؽزارتها وتتصؾ األخرى, البشرٌة واالستخدامات الزراعة فً تستخدم ألنها, المٌاه

 العالٌة, الجبال على المتراكمة والثلوج األمطار من السنوي تجددها بسبب وعذوبتها

 القبائل لمٌاه الرئٌسً المصدر فتعد الشمالٌة البادٌة منطقة فً الجوفٌة المٌاه اما

 اعتمادا المناطق أكثر من الجزٌرة منطقة وتعد الؽربٌة, الهضبة فً الرحل والبدو

 الشمالٌة البادٌة مناطق وعموم الشمالٌة, البادٌة منطقة فً الجوفٌة المٌاه على

 وان خاصة للمٌاه الجوفً الخزٌن وتطوٌر لتنمٌة الترابٌة السدود إقامة إلى بحاجة

 واالؼري والخر حوران كوادي العمالقة األودٌة من كبٌرة مجموعة تتخللها المنطقة

 تإدي التً البالوعات وتكوٌن التخسؾ ظاهرة بوجود المنطقة تتصؾ كما واألبٌض,

 إقامة هو المجال هذا من عمله ٌنبؽً وما الجوفٌة, المٌاه تؽذٌة فً هاما دورا

 الصحراء فً الصؽٌرة السدود من العدٌد انشاء تم المٌاه,وبالفعل لحصاد السدود

 مكامن تؽذٌة تامٌن وكذلك الرحل البدو السكان العراق فً اخرى ومناطق الؽربٌه

 هذه إنشاء من جوهري هدؾ الصؽٌرة السدود هذه خزانات من الجوفٌة المٌاه

 تنمٌة مجال فً وتوظٌفها بعد عن االستشعار تقنٌات ٌنبؽً استثمار كما. السدود

 التراكٌب عن تفصٌلٌة جوٌة وصور خرائط إعداد طرٌق عن الجوفٌة المٌاه وتطوٌر

 ومن. الجوفٌة المٌاه وجود على تدلل التً الجٌومورفولوجٌة والظواهر الجٌولوجٌة

 مكمن أهم ٌعد الذي الدمام مكمن هو الؽربٌة الهضبة فً المائٌة المكامن أكبر

 خزٌنه ان كما نسبٌا,  العمق قلٌلة آبار حفر خالل من مٌاهه استثمار ٌمكن إذ إقلٌمً,

 أخرى مٌزة الضخ عملٌات توقؾ عند للمنسوب استرجاعه وسرعة الكبٌر الجوفً

 وتقدر الحماد حوض هو األخر المهمة األحواض ومن مٌاهه, استثمار على تشجع

 ومصدر أمتار, 3 م ملٌار 2٤5 بحدود فٌه المتجددة وؼٌر المتجددة المٌاه كمٌات
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 كبٌرة بكمٌات تتواجد فهً العراق وجنوب وسط فً الجوفٌة المٌاه اما - لها التؽذٌة

 فً وهً لتر/ ؼم األنهاروفروعها 3 بٌن اعماقها وتتراوح جدا قلٌلة أعماق فً

 وتتصؾ األمطار, مٌاه عن فضال - وارتفاع الشعرٌة الخاصٌة عملٌات بسبب تزاٌد

 ٌجعل فٌها الملوحة نسبة 24 بٌن تتراوح والتً فٌها الملوحة نسبة بارتفاع

)محدودة البشرٌة االستخدامات فً منها االستفادة
1
) 

 والثلوج( االمطارالتساقط )ثالثا : 

 والمرتفعة الباردة المناطق فً كما وبرد ثلوج أو أمطار شكل على أما التساقط ٌكون

العراقً  المناخ طبٌعة وبسبب أمطار شكل على ٌكون العراق فً التساقط ومعظم

 فؤمطاره. العراق مساحة من%  24 نحو ٌؽطً الذي الصحراوي وشبه الصحراوي

تعانً من  أخذت الرطبة وشبه الرطبة األجزاء وحتى والتذبذب بالشحة تتصؾ

 ضمنها ٌقع والتً واالنتقالٌة الحدٌة المناطق فً المناخٌة التؽٌرات بسبب التذبذب

 .العراق شرق وشمال شمال

 الكمٌة هذه وتوزع 3 م ملٌار 144 بنحو العراق على السنوي التساقط مجموع ٌقدر

  (3رقم ) الجدول وفق على

) 3 و يهٛار 4۱۱ ٔانثانغح انؼزاق فٙ انسُٕٚح األيطار يجًٕع تٕسٚغ( 3جذٔل )
2
) 

اقل من  الفئة

 ملم 122

122-

 ملم 322

322-

 ملم 622

622-

 ملم 1222

اكثر من 

 ملم 1222

 المجموع

كمٌة 

االمطار 

 3ملٌار م

4.9 54.5 24.2 9.1 12.2 77.7 
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 ملم 144 من أقل الفئتٌن فً األمطار كمٌة من%  64 بحدود أن الجدول من ٌتضح

 وسعة كمٌتها قلة بسبب جدا محدودة منها االستفادة ملم تكون 344-144 و

 إلى والتسرب بالتبخر معظمها فقدان إلى ٌإدي مما علٌها, تسقط التً المساحة

 فً وذلك ملم 344 هذه فً األمطار من منها ٌستفاد التً الكمٌة أما. األرض داخل

 244 خطً بٌن تكون ان فٌمكن الواسعة المساحة - طرٌق عن المٌاه حصاد مجال

 نحو نحصد ان الممكن فمن( 1 خرٌطة) المنطقة هذه فً والخزانات السدود بناء

 وهً 3 م ملٌار 5٤5 ٌعادل ما أي 3 م ملٌار 54٤5 البالؽة المٌاه كمٌة من%  14

 لرفع المجال هذا فً االستثمار زٌادة باتجاه وتدفع الحصاد, على مشجعة كمٌة

 .الكمٌة وزٌادة النسبة

 تشكل فهً ملم 1444 من أكثر إلى – 344 خطً بٌن المحصورة المنطقة اما

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

 المائٌة الضائعات اما. المنطقة هذه فً التساقط كمٌة نصؾ ٌعادل ما أي دجلة, نهر

 من اآلخر النصؾ تؤكل فهً بعٌدة أعماق إلى والتسرب نتح والتبخر التبخر بسبب

 المصدر هذا من المٌاه كمٌة على المإثرة العوامل أهم ان. المنطقة هذه فً التساقط

 بلػ فقد. النباتات من نتح والتبخر التبخر زٌادة إلى تإدي التً الحرارة درجة هً

 وكركوك الدٌن وصالح الموصل و السلٌمانٌة محطات فً السنوي التبخر مجموع

 و ملم 3234 و ملم 2176 و ملم 2445 و 2366٤2 نحو والبصرة والحً وبؽداد

 من%  24 نحو ان بالذكر الجدٌر ومن ملم 2754 و ملم 4392٤6 و ملم 3163

 األشهر فً ٌتركز السنوي 1766 من للمدة التوالً على -1774.التبخر مجموع

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

 ٌبقى ولكن لألمطار, الفعلٌة القٌمة ارتفاع إلى ٌإدي مما آذار إلى الثانً تشرٌن

 .الصٌؾ فصل فً وخاصة والمزروعات النباتات من نتح بالتبخر الهدر
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 فهً التذبذب هً العراق فً المطري التساقط صفات ابرز أن بالذكر الجدٌر ومن

 الكبٌر الزاب لنهر السنوي اإلٌراد ان المثال سبٌل فعلى أخرى إلى سنة من مختلفة

 انخفض بٌنما 1767 سنة فً كما 3 م ملٌار 21٤2 الى ٌصل الرطبة السنة فً

 كان بٌنما 1794 سنة 3 م ملٌار 2٤5 نحو إلى الجافة السنة فً السنوي إٌراده

 1794 سنة 3 م ملٌار 2٤1 نحو الرطبة السنة فً العظٌم لنهر السنوي اإلٌراد

 جافة سنة وهً 1724 سنة فً 3 م ملٌون 156 نحو إلى السنوي إٌراده وانخفض

 السنة بنفس الرصد محطات كل فلٌس أٌضا مكانٌا ٌتباٌن السنوي التذبذب ان ٌتضح

).السنوٌة تصارٌفها تنخفض
1
) 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 استخدامات المٌاه فً العراق

 اوال : الزراعة 

 للزراعة الصالحة األراضً مساحات (1 )

 أي ( دونم ملٌون ( 30.8 ) التقرٌر إعداد عند للزراعة الصالحة األراضً مساحة تبلػ

م    100 والهكتار مربع, متر 2500 = م × 50 م 50 الدونم حٌث هكتار, ملٌون 7.7

 اإلروائٌة األراضً هً دونم ملٌون  (15.1 ) منها ,)مربع متر 10000 = م × 100
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 ما ولكن .السبعٌنٌات أواسط فً الحال هو كما وترع, وجداول قنوات فٌها المتوفرة

 ( 8.3 ) منها دونم, ملٌون ( 16.1 ) كان , 1976 و 1975 عامً فً فعال   زرع

 ما زراعة هو نالحظه ما .دٌمٌة أراض والبقٌة اإلروائٌة األراضً من دونم ملٌون

 نظام ٌستخدم كان العملٌة الناحٌة من إذ للزراعة, الصالحة األراضً نصؾ ٌقارب

 تتوفر لم حٌث األرض خصوبة لتجدٌد ,)وعام عام بٌن الزرع أي( ,"النٌروالنٌر"

 والنتروجٌنٌة الفوسفاتٌة األسمدة معامل وكانت المطلوبة, األسمدة كمٌات وقتذاك

 1) )الواحد العام فً ؼلتٌن إلنتاج حتى متوفرا   كان الماء أن رؼم اإلنشاء, تحت الكبٌرة

 

 

 

 

 (2) .الري قنوات فٌها المتوفر اآلروائٌة المساحة ٌمثل (4) رقم الجدول

 دونم ملٌون                        6.335 الفرات حوض -

 دونم ملٌون              8.524 وروافده دجلة حوض -

 دونم ملٌون                 0.277 العرب شط حوض -

 دونم ملٌون                              15.136 المجموع

 .دونم ملٌون        0.845 واآلبار العٌون بضمنها

 للمحاصٌل المائً المقنن (2
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من  جؽرافٌة مناطق وألربعة الزراعٌة, المحاصٌل لمختلؾ المائً المقنن وضع

  اإلرواء عند الماء من المختلفة الضٌاعات كمٌات احتساب مع الجنوب, إلى الشمال

 األمثلة, بعض وأدناه والتبخر, الري قنوات من المٌاه وتسرب والبزل التربة وؼسل

 أدناه (5 ) رقم الجدول فً كما مبٌنة

 المنتجات لبعض المائً المقنن (5 ) الجدول

 الدونم/3 م الدونم                   /3 م المحصول                           

 الجنوبٌة المنطقة      الشمالٌة             المنطقة                                    

 2912                           365                    والشعٌر الحنطة -

 2534                           9419 الرز                               -

 5625                           4349      الصٌفٌة        الخضروات -

 9965                           4319 الفاكهة                    أشجار -

 2224                             9242 النخٌل                            -

 إلى) تصل 1724 لعام للزراعة السنوٌة األروائٌة االحتٌاجات أن إلى وتوصل

 أن باعتبار وذلك (,3 -كم - كٌلومترمكعب 32.6 )أو مكعب متر ملٌار ( 32.6

 م 4274 وبمعدل دونم, ملٌون ( 6.9 ) العام كانت ذلك فً األراضً المروٌة

 ما .واآلبار العٌون مٌاه من (3 كم 1.423 ) الكمٌة هنالك هذه من. الدونم/3

 التبخر بسبب وذلك المائً, المقنن رقم ارتفاع هو الدراسة فً نالحظه

 الؽذاء منظمة دراسات )مثل (, 2444 ) عام بعد ما دراسات أن إذ والهدرالعالً,

 طن/  ماء 3 م ( 1444 ) والشعٌر للحنطة المائً المقنن معدل تضع العالمً(,

 تسعة من أكثر المائً المقنن ٌبلػ هنا بٌنما أوربا, كندا أو أو الصٌن فً كما حنطة,

) .(كؽم 344 العراق فً الدونم إنتاجٌة أن اعتبرنا إذا) وذلك الرقم, هذا أمثال
1
) 

 المنزلٌة واألؼراض للشرب الماء ثانٌا : استهالك
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 المنزلٌة, واألؼراض الشرب لماء العراقً للفرد الٌومً االستهالك الدراسة حددت

 العراقً للفرد المٌاه من الٌومً االستهالك (6) الجدول

 الفرد/الٌوم/لتر

                                   1978 /1/1             1985 1992 0222 

 032                  195           182                132       . المنزلٌة واألغراض للشرب

 أعاله فً الجدول  المنزلٌة واألؼراض للشرب االستهالك معدل بلػ 1792 عام فً

 الشرب والطبخ )ألؼراض الٌوم/الفرد/لتر ( 154 ) العراق فً الكبٌرة المدن فً

 )بمعدل كان فلقد المدن بقٌة فً أما ,(والمستشفٌات والمدارس والتنظٌؾ والؽسل

 وإساالت أنابٌب من ٌإخذ العذبة المٌاه هذه من 72%  كان. الٌوم/الفرد/لتر ( 144

 .واآلبار العٌون من 2% و ماء,

 من 24% و األنابٌب, من ٌإخذ المنزلٌة المٌاه من 23%  فإن األرٌاؾ, فً أما

 األرٌاؾ فً البشر احتٌاج أن علما  . واألنهار القنوات من 53% و واآلبار, العٌون

 ) بلؽت الفرد على محسوبة وحٌواناته ماشٌته واحتٌاج الٌوم,/الفرد/لتر ( 42 ) كان

 .(الٌوم/الفرد/لتر 141 ) المجموع أي لتر, (3 ) األخرى واالحتٌاجات لتر, ( 56

 نعطً أن ٌفضل المنزلٌة, لألؼراض المستهلك الماء كمٌة تفاصٌل معرفة لؽرض

 الماء ربع عن ٌزٌد ما فإن الحدٌثة الدور وفً العملٌة, الناحٌة من: األمثلة بعض

 استخدام فٌها ٌتم مرة كل فً إذ الصحٌة, والمرافق الحمام فً ٌستخدم المستهلك

 ما) تستهلك سوؾ الماء من ؼالونات (3 ) فإن ,(السٌفون) المرافق ماء خزان

 ؼسٌل ماكٌنة استخدام إن. الٌوم/الفرد/لتر ( 64 ) من أكثر أي ,(لتر 11.4 ٌعادل

 أما. (لتر 155 حوالً أي) ماء ؼالون(  44 ) إلى ٌحتاج واحدة, ولمرة المالبس

 174 أي) ؼالون ( 54 ) ٌبلػ المستهلك الماء فإن دقائق ( 14 ) لمدة دوش أخذ

 ماء, لتر ( 15 ) ٌستهلك سوؾ مفتوحة الحنفٌة ترك مع األسنان تنظٌؾ وإن. (لتر
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 البٌت ؼسل عن نتحدث ان وٌمكن. فقط واحد لتر إلى نحتاج الحنفٌة ؼلق حالة وفً

 .الٌومٌة األمور من وؼٌرها - وجدتا إن – الحدٌقة ورش والسٌارة

 644 حوالً) ٌبلػ المتقدمة والبلدان المتحدة الوالٌات فً الفرد استهالك معدل إن

 لو خصوصا   المٌاه, تبذٌر عدم على للعمل واسعة حمالت وهناك الٌوم,/الفرد/(لتر

 ( 14 ) من ٌقارب ما على حالٌا   ٌعٌشون العالم فً البشر مالٌٌن عرفناأن

 لها المخطط للماء الفرد استهالك معدالت أن نرى أعاله من .فقط الٌوم/الفرد/لتر

 الماء أن علما   الصناعٌة, الدول معدالت من 32%  كانت بحدود 2444 لسنة

 جدا   أردأ وبنوعٌة نفسه 1792 عام معدل من هو أقل العراقً للفرد حالٌا   المتوفر

 أو العراق فً المصنعة القنانً ماء مسؤلة شرب أصبحت بحٌث الوقت, ذلك من

 ماء تحلً التً األقطار من منهامستورد )وقسم المجاورة, الدول من المستوردة

 أصبحت , 1792 عام الحال فً كان كما الحنفٌة, ماء شرب من بدال   (,!! البحر

 مدى حول لدى العدٌد شكوك هناك ألن ضرورٌة, بل المدن, فً اعتٌادٌة مسؤلة

 ؼٌر أنه الكثٌر وٌعتقد الدور, حنفٌات فً المتوفر الشرب ماء صالح

 من عدٌدة مناطق فً محلها فً هً الشكوك هذه فإن وبالتؤكٌد ,!! للشرب صالح

 العالم فً االتجاه أن علما  . الصحٌة الرقابة لضعؾ الكبٌرة, المدن العراق, بضمنها

 من الشرب بعدم الجماهٌر وحث للشرب, صالح الحنفٌة ماء أن من هو التؤكد المتقدم

 من عدد قام وفعال  . للبٌئة وملوثة ضرورٌة, وؼٌر مكلفة عملٌة التً تعتبر القنانً

 .الحملة هذه تتوسع أن وٌتوقع الماء, قنانً بٌع بمنع األشهر الماضٌة خالل المدن

(
1
) 

 االستهالك الصناعً  :ثالثا

 تشكل  الحاضر وقتنا فً وخصوصا أهمٌته له موضوع الصناعٌة المٌاه موضوع ان

 والبحٌرات للبحار الملوثة المواد مجموع من % 64 وفضالتها المصانع مٌاه
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 والرصاص الدباؼة مصانع مثل مصانع من الملوثات أؼلب وٌصدر. واألنهار

 والمنظفات والزجاج واإلسمنت الدهانات ومصانع والنٌكل والنحاس والزئبق

 التلوث إلً باإلضافة.السكر تكرٌر ومصانع والمسالخ األلبان تعقٌم ومصانع

 عازلة رقٌقة طبقة تكوٌن إلً ٌإدي الذي بالبترول التلوث عن الناتج بالهٌدروكربون

 الماء إلً والضوء الكربون اكسٌد وثانً األوكسجٌن اختراق تمنع الماء سطح فوق

 كرات إلً النفط ٌتحول وكذلك.الماء فً تعٌش التً الكائنات اختناق إلً ٌإدي وبذلك

)الؽذائٌة السلسلة علً ٌإثر مما األسماك بواسطة تلتهم صؽٌرة
1
) . 

 أكانت سواء الصناعٌة المنشآت من المطروحة المٌاه هً الصناعٌة المٌاه إن

 العضوٌة بالمواد محملة مٌاه وهً  الخاص للقطاع أو العام للقطاع

 والزئبق والرصاص الزنك مثل الثقٌلة العناصر من والسموم والهٌدروكاربونٌة

 البٌئة تلوث الى أدى المٌاه لهذه المعالجة طرق أبسط ؼٌاب إن ولألسؾ 4 وؼٌرها

 طوٌل والموضوع النامٌة الدول فً وخصوصا التربة وحتى والهوائٌة المائٌة

 الصناعٌة المٌاه أستخدام أن الى األشارة أود ولكن طوٌلة مناقشة الى وٌحتاج

 الصناعٌة المٌاه فإن صحٌح وبشكل الصناعٌة للمٌاه معاجة وحدة توفر عند وأقول

)فً أستخدامها ٌمكن المعالجة
2
) : 

  الزراعة ؼراض أل -1

  الصناعٌة الوحدات فً التبرٌد مٌاه منظومات فً أستخدامها إعادة -2

  الجوفٌة المٌاه مع للحقن -3

 الوالٌات فً وخصوصا الشرب فً حتى المعالجة الصناعٌة المٌاه أستخدمت ولقد

 لدٌمومة ضروري المائٌة للموارد األمثل وؼٌرها الستخدام األمرٌكٌة المتحدة

 لألؼراض المٌاه من هائلة كمٌات الحدٌثة الصناعة تتطلب الصناعً التوطن

                                                           
–(صالح هادي كاظم الجنابً ، تلوث المٌاه مصادره ومخاطره وطرق الوقاٌة منه ،جامعة بابل  1

 . (www.uobabylon.edu.iqكلٌة العلوم )
 ( صالح هادي كاظم الجنابً ، مصدر سبق ذكره. 0
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 الى منطقة من تختلؾ المتوافرة المٌاه كمٌات ان الطبٌعً ومن المختلفة, الصناعٌة

 بنظر المٌاه نوعٌة أخذ من البد الصناعة فً المستخدمة للمٌاه وبالنسبة اخرى

 الطبٌعٌة الموارد من الماء وٌعد المختلفة, الصناعٌة للعملٌات بالنسبة االعتبار

 من أفضل موضع فً العراق ان وٌبدو العراق, جهات أؼلب فً المتوافرة المتجددة

 من بالرؼم هذا المجاورة, بالبلدان قٌاسا   الجرٌان الدائمة السطحٌة الموارد حٌث

 االمطار سمٌةمو بسبب الخر موسم من المائً التصرٌؾ كمٌة فً الشدٌد التذبذب

 كمٌة فً الشدٌد التذبذب هذا ان والواقع البلد, فً الفصلً الحراري المدى وارتفاع

 المائً الوضع على سلبً تؤثٌر له العراق أنهار فً الفصلً المائً التصرٌؾ

 فً االقتصادي النشاط مراكز أؼلب وان ”البنجر ومشروع السكر قصب ”كمشروع

 ومن آلخر مكان من كما تباٌنه من الرؼم على المٌاه تتوافر حٌث تتواجد العراق

 الصناعٌة المإسسات”اؼلب إن نجد الصناعة, فً الماء ألهمٌة ونظرا   آلخر, موسم

 وهذا وتوابعها, الرئٌسة األنهار امتداد على مواضعها اختارت قد “العراق فً

 التً للصناعات بالنسبة واضح بشكل ٌبدو الصناعة وبٌن االنهار بٌن االرتباط

 كصناعة ”المتنوعة الصناعٌة العملٌات الؼراض المٌاه من كبٌرة كمٌات تتطلب

 دبس ”كمحطة منها البخارٌة االنواع وبخاصة الحرارٌة“  الكهربائٌة الطاقة تولٌد

 مٌسان من كل فً السكر صناعة وفً بؽداد جنوب الدورة ومحطة“  كركوك شمال

 واالسمدة الورق وصناعة البلد, ارجاء جمٌع فً البترول تكرٌر وصناعة والموصل

 الحرٌر صناعة وكذلك االسمنت صناعة وفً البصرة فً والصلب والحدٌد

 نورد العراق فً“  الصناعً التوطن ”فً المائً العنصر دور بٌان والجل..الصناعً

 من ساعه الكٌلوواط النتاج.. االهمٌة هذه تإكد التً الصناعً المسح بٌانات بعض

. 144 بٌن ما نحتاج العراق فً البخارٌة الكهربائٌة المحطات فً الكهربائٌة الطاقة

 الصناعٌة, العملٌات جمٌع فً رئٌسا   عنصرا   الماء وٌعد المٌاه, من 3م 346 ـ 14

 فً المٌاه دور دراسة عند االعتبار بنظر تإخذ ان ٌجب التً العناصر بعض وهناك

 الى الحاجة او الطلب مقدار ٌمثل االول فالعنصر الصناعة وموضع موقع اختٌار

 فً بٌنهما فٌما تختلؾ الصناعات ان المعروؾ من ان اذ الكمٌة, حٌث من المٌاه
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 كصناعة المٌاه من كبٌرة مقادٌر تستهلك صناعات فهناك المٌاه الى حاجتها مدى

 واالسمدة والصلب الحدٌد وصناعة “الصناعً الحرٌر”الرٌون وصناعة الورق

 ان له سٌتبٌن الصناعة فً المٌاه استخدام عملٌة ٌتابع من وان وؼٌرها, الكٌمٌاوٌة

 دفعت ولقد والتكنولوجً الصناعً للتطور مرافقة تصاعد فً المٌاه الى الحاجة

 فً المرات من ولعدد المٌاه استخدام اعادة الى الصناعة فً الماء على الطلب زٌادة

)المجال هذا
1
). 

 المائٌة رابعا :الموازنة

 :الذاتٌة التحوٌل عوامل البداٌة فً نوضح أن نود

وٌعادل  السنة,/مكعب متر ملٌون ( 31.56 ) ٌعادل ثانٌة(/3 )م الثانٌة/مكعب متر -

 كم – السنة/مكعب كٌلومتر 4.43156 )أي السنة/مكعب متر ملٌار 4.43156

 .السنة(/3

 .الثانٌة/(3 )م مكعب متر 31.67 ٌعادل السنة(,/3 )كم السنة/مكعب متر ملٌار -

 نظرت فلقد للعراق, المتوفرة والجوفٌة السطحٌة المٌاه إمكانٌات تحدٌد لؽرض

 ضوء على المستقبلٌة التوقعات اعتمدت ذلك وبعد السابقة, المعدالت الدراسة فً

 أحد ٌفكر لم إذ المناخٌة التؽٌرات الحسبان فً تؤخذ ولم الدول المجاورة, مشارٌع

 ظهر األمر هذا وإن المناخ, فً وتؤثٌرها الحراري بظاهرة االحتباس الوقت ذلك فً

 وظهر ضٌق, نطاق وعلى الماضً, القرن من الثمانٌنات والتسعٌنٌات, أواخر فً

 بوضوح المناخٌة التؽٌرات آثار نرى أن ونستطٌع هذاالقرن, فً أوسع نطاق على

 !!.اآلن

 المٌاه تصرٌؾ معدالت أن إلى توصل للتقرٌر, السابقة السنوات معدالت ضوء على

 (9) رقم الجدول فً كما السطحٌة

                                                           
 صالح هادي كاظم ، مصدر سبق ذكره. ( 1
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)السطحٌة المٌاه تصرٌؾ معدالت (9) الجدول
1
) 

 السنة/3 كم تعادل                      الثانٌة/3 م                                                       

 01.46                                   682(                                    الموصل) دجلة -

 44.18                                    1422 (                                   الفتحة) دجلة -

 13.05                                     402 (                       كلك أسكً) الكبٌر الزاب -

 1.74                                       55 (                           دوكان) الصغٌر الزاب -

 2.79                                        05 (                                  المصب) العظٌم -

 4.40                                       142      (                           دربندخان) دٌالى -
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 31.56                                       1222 (                                 هٌت) الفرات -

 4.03                                        134  (                            القرنة) العرب شط -

              14.5                                          458 (                             الفاو) العرب شط -

 الكارون نهر بدخول

التصرٌؾ  بلػ إذ , 1767 عام فٌضانات خالل كان لدجلة تصرٌؾ أعلى بؤن علما ,

 ) الفتحة وفً السنة(,/3 كم 242.4 )أي الثانٌة/3 (م 9624 ) آنذاك الموصل فً

 (م 4314 ) بؽداد وفً السنة(,/3 كم 516.7 )أي الثانٌة/3 ( م 16324

 الفٌضان من التخلص لؽرض إذ البقٌة من أوطؤ كان تصرٌؾ بؽداد رقم إن الثانٌة,/3

 الفرات تصارٌؾ بلؽت العام نفس وفً. أخرى الثرثار ومناطق فً دجلة تفرٌػ تم

 ) الهندٌة مإخرة وفً السنة(,/3 كم 235.4)أي الثانٌة/3 (م 9464 ) القصوى

 بتحوٌله الفٌضان, لتجنب الفراتالفائض, ماء من التخلص تم إذ الثانٌة/3 (م 3674

 األنشطة لمختلؾ االستهالك وكمٌات المٌاه توفر ضوء وعلى .الحبانٌة إلى

. العراق فً للمٌاه الكاملة للموازنة (,2) رقم الجدول إلى تم التوصل االقتصادٌة

)السنة/3 تمثل كم واألرقام
1
) 

 العراق فً للمٌاه الكاملة الموازنة (2 ) الجدول
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 المبحث الثانً

 السٌاسة المائٌة لدول المنبع)تركٌا واٌران(

ان الؽاٌة من دراسة السٌاسة المائٌة التركٌة هً معرفه الخطط والبرامج التً 

اذ تركٌا تتطلع الى تؽٌر موقفها ومكانتها فً التؤثٌر  تعتمدها فً استؽالل المٌاه ,

على السٌاسات ومسارتها فً المنطقة وٌمكن القول بان المعطٌات التركٌة اتجاه ما 
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ٌتعلق بدول الجوار العربٌة على مستوى الموارد المائٌة تقوم على صٌؽه التطلع 

وة المتاحه للقرار نحو بناء نموذج تركً جدٌد بمقاٌس العصر بؤستخدام عناصر الق

التركً والؽٌر متوفر فً دول الجوار العربٌة باالرتكاز على حجم التداخل بٌن القرار 

 التركً والسٌاسات الؽربٌة واالمرٌكٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 السٌاسة المائٌة التركٌة

 اقامة مشارٌع السٌطرة والخزن  اوال :

الدرجة التً توصؾ بكونها ذات تخمه  تعد تركٌا من الدول الؽنٌة بمواردها الى

لما تتمتع به تركٌا  3ملٌار م 243مائٌة حٌث تقدر مواردها المائٌة السنوٌة بنحو 
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ملٌار متر سنوٌا وقد  64من هطول االمطار والثلوج بنسبة كبٌرة حٌث تقدر بنحو 

ئه شرعت تركٌا خالل الثمانٌنات من القرن الماضً فً تنفٌذ مشارٌعها المائٌة مبتد

 بمشروع جنوب شرق االناظول )الكاب( , ثم تبعه بمشروع )انابٌب السالم( .

( من التسمٌة التركٌة GAPمشروع جنوب شرق االناظول )الكاب()  (1

(( وٌعد هذا المشروع Guneydogu Anadolu Projesiوهً )) للمشروع

احد اكبر المشارٌع طموحا فً العالم , وفً تركٌا وهو فً االساس من افكار 

سلٌمان دٌمٌرٌل  رئٌس الوزراء التركً االسبق . وقد وضعت مجلة تاٌم 

المشروع بكونه واحد من اكبر تسعة مشارٌع فً العالم .وٌعتبر المشروع 

حوضً دجلة والفرات حوظا واحدا الن المنطقة جبلٌة , لذا فان المشروع 

ٌتضمن انفاقا ضخمه لتوصٌل المٌاه الى سهل حران )
1

( . ٌتضمن 

سدا ضخما اهمها سد اتاتورك , كٌبان , براجٌل قوم  )22(( GAPوع)المشر

قاٌا , ومشروع تخزٌنً ومحطات طاقه كهربائٌة وشبكة اروائٌه كبٌرة حٌث 

( ملٌون هكتار من 1,9تقدر مساحة االرض التً ٌروٌها المشروع بحوالً )

 االراضً الزراعٌة التً تشتهر بزراعة الفواكه والمحاصٌل االستراتٌجٌة

ساعة وتقدر \( ملٌار مٌؽا واط 23كهربائٌة حوالً )-وتولد المحطات الهٌدرو

وهذه القدرة تمثل ثالث  3( ملٌار م144القدرة التخزٌنٌة للمشروع حوالً )

اضعاؾ القدرة التخزٌنٌة للسدود العراقٌة والسورٌة وعند اكتمال السدود 

ات.)% من مٌاه نهر الفر 24ستتمكن تركٌا من التحكم بحوالً 
2
) 

راق وسورٌا وٌمتد هذا المشروع على مساحة جنوب شرق االناظول المجاورة للع

اجً مان , ؼازي عنتاب ,لكس , سٌروت, شانلً,  كر ,وتضم محافظات ) دٌار ب

ملٌار دوالر استطاعة تركٌا توفٌر  35( وتبلػ كلفة المشروع وبناءه اكثر من  اورفه

                                                           
هداف والنواٌا ، االد.حامد  عبٌد حداد ، المشارٌع المائٌة التركٌة فً حوضً دجلة والفرات ،  ( 1

 .072، ص 65مجلة العلوم االقتصادٌة واالدارٌة ، العدد 
(التركً واثاره السلبٌة على الواقع والعراق GAPمرتضى جمعه حسن السودانً ، مشروع )( 0

 (.www.alitthad.com/paperمتاح على الرابط )
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جزء من هذا المبلػ عن طرٌق المٌزانٌة التركٌة والباقً عن طرٌق االستثمار 

( وٌتوقع الخبراء ان تتراجع الواردات الكاباالجنبً وبٌع االراضً فً مشروع )

نهر الفرات وٌخمنون تراجع  المائٌة فً سورٌا والعراق جراء انخفاض منسوب

اي بنسبة  2444ملٌار عام  12الى  1774عام  3ملٌار م 21حصة سورٌا من 

% . )74اي بنسبة  3ملٌار م 4,4الى  3ملٌار م 27% , وحصة العراق من 44
1

 )

وتعد المناطق التً ٌقع بها المشروع الؾ  94وتبلػ المساحة التً ٌشؽلها المشروع 

اض مستوى المعٌشة بها .)مناطق طرد سكانً النخف
2
) 

 وفٌما ٌلً اقسام مشروع )الكاب(

 المشارٌع المائٌة على نهر الفرات : ( أ

مشارٌع الري ضمن الفرات االسفل وتتضمن ثالث مشارٌع ري كبٌرة الحٌاء (1

( الؾ هكتار , حٌث ٌتضمن المشروع االول 565اراضً زراعٌة كبٌرة تقدر ب )

( الؾ هكتار , 164والمشروع الثانً الرواء ) ( الؾ هكتار ,335ارواء حوالً )

 ( الؾ هكتار. وٌتم السقً اما سٌحا او بالمضخات .94والمشروع الثالث الرواء )

(مشروع الفرات الحدودي: ٌقع هذا المشروع بٌن سد اتاتورك والحدود التركٌة 2

السورٌة , وٌتالؾ من سدٌن ومحطتٌهما , حٌت تبلػ سعه المحطة الكهرومائٌة 

( مٌؽا واط , وارواء 494( مٌؽا واط , وسعة المحطة الثانٌة )1244الولى )ا

 ( الؾ هكتار من االراضً .23مساحة قدرها )

بازكً : ٌقع هذا المشروع فً محافظة اورفه , وٌستهدؾ -(مشروع ٌسروج3

( الؾ هكتار من االراضً الزراعٌة , ومحطة كهربائٌة بطاقة 146,544ارواء )

 ( مٌؽا واط.149)

                                                           
صافً الٌاسري ، مشروع الكاب التركً نتائج خطرة على الحٌاة فً العراق والمنطقه  ( 1

(www.alshivazi.com/world/article.) 
 ( .www.beivuture.com/2p( المشارٌع المائٌة التركٌة واثرها على العراق ) 0

http://www.beivuture.com/2p
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كاهتا : ٌضم هذا المشروع اربعة سدود ستوفر المٌاه -(مشروع ري أدي ٌامان4

( الؾ هكتار من االراضً وٌقع فً القسم الجنوبً من 199,447الالزمة لري )

 نهر الفرات .

( 191,572أربان ٌروي هذا المشروع)  -ؼوكصو –(مشروع ري أدي ٌامان 5

 . 1776فٌذه عام الؾ هكتار من االراضً وقد انتهت تركٌا من تن

 (سد كٌبان .6

 (سد قره قاٌا. 9

 (سد اتاتورك.2

(نفق اورفه. )7
1
) 

 المشارٌع المائٌة على نهر دجلة   ( ب

دجلة ٌتضمن هذا المشروع ذو االؼراض المتحددة السدود  -: مشروع كٌركٌزي اوال

 االتٌة :

 . 3( ملٌار م1,717سد كٌركٌزي والمحطة الكهرومائٌة وٌتضمن سد بسعة )(1

 . 3( ملٌار م4,475سد دجلة والمحطة الكهرومائٌة وتبلػ سعة )(2

المشروع االروائً السٌحً للجانب االٌمن لنهر دجلة وتبلػ المساحة التً ٌتوقع (3

 ( دونم .242,132ارواها ضمن هذا المشروع )

المشروع االروائً للجانب االٌسر لنهر دجلة )بالضخ( وتبلػ المساحة التً ٌتوقع (4

 ( دونم.276122ضمن هذا المشروع ) ارواها

 -وٌتضمن المشارٌع االتٌة : –: مشروع باطمان  ثانٌا

                                                           
حامد عبٌد حداد ، المشارٌع المائٌة التركٌة فً حوضً دجلة والفرات االهداف والنواٌا ،  ) 1

 070، ص 65العدد  –جامعة بغداد  –مركز الدراسات الدولً 



1 
 

( ملٌار متر 1,195(سد باطمان والمحطة الكهرومائٌة وتبلػ سعة خزن هذا السد )1

(مشروع الجانب االٌمن لنهر باطمان االروائً وتبلػ المساحة التً ٌتوقع ارواها 2

 ( دونم .95432)

نب االٌسر لنهر باطمان االروائً وتبلػ المساحة التً ٌتوقع ارواها (مشروع الجا3

 ( دونم.95744من هذا المشروع )

 ( دونم.1422سلوان تبلػ المساحة التً ٌتوقع ارواها ) –: مشروع باطمان  ثالثا

 ( دونم .244: مشروع كٌزان ان االراضً التً سٌروٌها هذا المشروع ) رابعا

وٌتضمن هذا المشروع انشاء سد كبٌر على المجرى : مشروع أي صو :  خامسا

( كٌلو مترا عن الحدود العراقٌة التركٌة 9الرئٌسً لنهر دجلة ٌبعد بمسافة )

وؼرضه تولٌد الطاقة .)
1
) 

  مشروع انبوب السالم التركً  (2

اعلنت تركٌا عن مشروع انابٌب السالم الذي ٌعد احد المشارٌع المائٌة التركٌة . 

عندما عقد مركز  1726وتعود فكرة المشروع الى تشرٌن الثانً / اكتوبر عام 

الدراسات االستراتٌجٌة لجامعة )جورج تاون( االمرٌكٌة مإتمر حول مٌاه الشرق 

عن مردوده المائً محاولة حل  االوسط . وقصدت تركٌا من هذا المشروع فضال

الخالفات المعقدة حول الحقوق المالٌة بٌنها وبٌن الجوار العربً ) العراق وسورٌا ( 

كما وترى ان المشروع سٌوفر فرصة سانحة للتعاون المشترك بٌن دول المنطقة 

تكون هً مركز فٌه فضال عن مقاٌضة الماء بالنفط . )
2

( ٌعتمد مشروع انابٌب 

نقل مٌاه نهري سٌحان وجٌحان فً تركٌا الى الدول العربٌة المتوقع  السالم على

مشاركتها فٌه , نهر سٌحان فهو ٌنبع من جبال طوروس الواقعة جنوب وسط تركٌا 

                                                           
( عبداالمٌر عباس عبد الحٌالً ، نهر الفرات واالمن المائً العربً ، اطروحة دكتوراه ،  1

 1995،جامعة المستنصرٌة ، كلٌة التربٌة 
مركز حمورابً للبحوث والدراسات  رؤى خلٌل سعٌد، مشروع أنابٌب السالم التركً ،)  0

  ( .www.hersiraq.org/265االستراتٌجٌة )

http://www.hersiraq.org/265
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( م , وٌبلػ طوله نحو 25444والتً ٌبلػ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر )

ركٌة . وتقدر ( كم . وٌصب فً خلٌج االسكندرونه شرقً مدٌنة مرسٌن الت344)

والمساحة القابلة للري فً هذا  2( الؾ كم22مساحة حوضه المائً حوالً) 

( هكتارا . فٌما ٌتعلق بعملٌة نقل المٌاه من تركٌا الى الدول االخرى 43الحوض )

فٌبدأ خط انابٌب السالم من نهري سٌحان وجٌحان حٌث تنقل مٌاها عبر نفق طوله 

ثم جبال نور التً تفصل أضنه عن نهر العاصً ( كم , ٌمر بؤضنه 25-15ما بٌن )

ومن المقرر ان ٌزود هذا الخط بعض المدن والقرى التركٌة فً تلك المنطقة بالمٌاه 

, ثم ٌتجه جنوبا عبر االراضً السورٌة وبعدها ٌتفرع الخط الى انبوبٌن هما 

االنبوب الؽربً واالنبوب الشرقً .)
1
) 

 

 

 

 

 ت والخزانا : اقامة السدود ثانٌا

 سد كٌبان  ( أ

ٌقع سد كٌبان على االمتدادات الشمالٌة لنهر الفرات عند نهاٌة مجرى المٌاه فً 

مضٌق كٌبان , شرق تركٌا وسط اقلٌم ألزغ , موخر التقاء )فرات صو ومراد صو( 

(كم عند كٌبان وحوض السدود الكبٌر فً تركٌا ومن اهم السدود 14بحوالى )

 3( ملٌار م34,9الطاقه االستٌعابٌة لخزان كٌبان )االروائٌة على نهر الفرات تبلػ 

( خزن مً ٌساعد على تنظٌم 16,3خزن مٌت و) 3( ملٌار م14,4من المٌاه منها )

                                                           
هشام فوزي عبدالعزٌز ، مشروع انابٌب السالم التركً والموقف العربً منه  ( 1

(www.sharthara.net/showthread) . 

http://www.sharthara.net/showthread
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, ان الهدؾ  2(كم624جرٌان نهر الفرات , اما مساحة بحٌرته االصطناعٌة فتبلػ )

ٌة بسعة االساسً من ذا السد هو تولٌد الطاقة الكهربائٌة حٌث ٌضم محطة كهرومائ

ساعة \( ملٌون كٌلو واط5294( مٌؽا واط وٌبلػ انتاج الطاقة السنوٌة له )124)

) 1794فً السنة . تم انجاز هذا السد فً عام 
1
 . ) 

 سد قره قاٌه ( ب

وهو ثانً السدود الكبٌرة التً نفذتها تركٌا على مجرى النهر الرئٌسً وٌقع الى 

 مقدار الخزن الكلً  ( كم . وٌبلػ166الجنوب من سد كٌبان بمسافة )

 د( نفق اورفه 

وهو من المنشؤت الكبٌرة التً باشرت تركٌا بانشائها على نهر الفرات منذ سنوات 

عدٌدة وٌرتبط بسد اتاتورك . حٌث ٌؤخذ هذا النفق االروائً مٌاهه من خزان 

اتاتورك لٌنقل مٌاه نهر الفرات الى سهول اورفه وحران ٌبلػ طول هذا النفق 

( مترا وهو عبارة نفقٌن متوازٌٌن ٌبلػ تصرٌفها 9,5قطره من الداخل ) ( كم26,4)

ثا وٌعتبر هذا النفق اكبر نفق اروائً فً العالم وسٌقوم بؤرواء \2( م322االقصى )

( الؾ دونم من االراضً الزراعٌة الواقعة فً سهول حران وسزك على 121,5)

تؽٌر للمنطقة القاحلة التً  الحدود الشمالٌة من سورٌا وٌعد هذا المشروع بمثابة

( ملٌون نسمة حٌث سٌقوم بتؽٌر الزراعة الجافة الى زراعة تعتمد على 4ٌسكنها )

خزن مٌت , والهدؾ الرئٌسً من هذا السد تولٌد الطاقة  3( ملٌار م4الري له )

( مٌؽا واط وٌبلػ 1244الكهربائٌة , حٌث ٌضم هذا السد محطة كهرومائٌة بسعة )

ساعة فً السنة وقد \( ملٌون مٌؽا واط9544السنوي من هذا السد )انتاج الطاقة 

. )1726اكتمله هذا السد 
2
) 

 ج( مشروع قره بابا )اتاتورك(

                                                           
 .125( عبد االمٌر عباس عبد الحٌالً ، مصدر سبق ذكره ، ص 1
 . 128( عبد االمٌر عباس عبد الحٌالً ، مصدر سبق ذكره ، ص 0
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وهو ثالث السدود الكبٌرة من حٌث تسلسلها على مجرى نهر الفرات الرئٌسً التً 

 ( كم اي الى الجنوب346نفذتها تركٌا .وٌقع الى الجنوب من سد كٌبان بحوالً )

( وٌعد من GAP( كم ٌمثل مشروع سد اتاتورك قلب مشروع )124من قره قاٌه بـ )

المشارٌع الستراتٌجٌة التً تولً اهتماما كبٌرا به النها تتوقع ان ٌجنً له فإائد 

اقتصادٌة هائلة )
1

( 197وارتفاعه ) 3( ملٌون م24,5( . ٌبلػ حجم االمالئٌات فٌه )

. اما مقدار الخزن المٌت  3( ملٌار م42,9) مترا . وتبلػ سعة الخزن الكلٌة له

. ٌضم السد محطة كهرومائٌة  2( كم219وتبلػ مساحة الخزان ) 3( ملٌار م36)

( مٌؽا واط وبذلك تكون القدرة الكلٌة 315( وحدات توربٌنٌة قدرة كل منها )2ذات )

( مٌؽا واط . ان اؼراض السد متعددة فهو ٌهدؾ باالضافة انتاج 2524للسد )

طاقة الكهربائٌة الى ارواء مساحات واسعة من االراضً الجدٌدة تقدر مساحتها ال

( ملٌون دونم عراقً . ونظرا لالمكانٌات الهائلة التً سٌنتجها السد فً ارواء 3,5)

( الؾ نسمة من منطقة 24مساحات كبٌرة مما جعل السلطات التركٌة تفكر بتوطٌن )

ورك ومن مٌزات سد اتاتورك قدرته على ( من بحٌرة سد اتات54خزان قره بابا و)

تخزٌن كمٌات كبٌرة من المٌاه وتحوٌلها الى سهول اورفه مما ٌإدي الى خفض 

مناسٌب مٌاه الفرات الداخلةالى سورٌا او قطعها بالمرة فً حالة نشوب اي نزاع 

بٌن الطرفٌن تجد تركٌا نفسها معه مضطرة الى توظٌؾ سدودها فً حجز مٌاه 

رٌا والعراق كما ان من نتائج تحوٌل المٌاه الى سهول اورفه زٌادة الفرات عن سو

نسبة الملوحة فً المٌاه الداخلة الى سورٌا والعراق مما ٌخفض من صالحٌة المٌاه 

االروائٌة , وزٌادة نسبة الطهى النهري فضال عن تقلٌص الثروة السمكٌة النهرٌة 

من سد الطبقة السوري )واالضرار بالمزارع الواقعة الى الشمال والجنوب 
2
 ) 

 

 

                                                           
( فاروق توفٌق ابراهٌم ، العالقات االقتصادٌة العراقٌة التركٌة فً مجال النفط والمٌاه ، رسالة  1

 .95-94، ص1986بغداد ، –دبلوم ، معهد البحوث والدراسات العربٌة جامعة الدول العربٌة 
 . 126( عبد االمٌر عبد الحٌالً ، مصدر سبق ذكره ، ص 0
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 المطلب الثانً

 السٌاسة المائٌة االٌرانٌة

 انؼزالٛح االٚزاَٛح انًشتزكح االَٓار ػهٗ االٚزاَٛح انًشارٚغ

 التً الموسمٌة الصؽٌرة االنهار ماعدا نهرا وعشرٌن بخمسة واٌران العراق ٌشترك

 تصارٌفها تبلػ والتً دجلة نهر الى مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة مٌاهها تنتهً

 تقسٌم وٌمكنسنه \3( ملٌون م 65-63حوالً)    اي 3 ثا/م 12 الى2 بٌن السنوٌة

 : مجموعات اربعة الى االٌرانٌة العراقٌة االنهار

 . الصؽٌر والزاب, كولة زرواة, قزلجة, بانً, سوته بناوة وهً:  السلٌمانٌة (انهار1
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 وسٌروان وكنكٌر تو وقرة الوند اهمها نهرا عشر احد وهً:  دٌالى انهار (2  

 . ومندلً

 بدرة كالل تسمٌة العراق فً علٌة ٌطلق والذي جم كنجان وهً:  واسط انهار(  3

 . الشهابً نهر العراق فً علٌه ٌطلق والذي جنكٌالت ونهر

 والكارون االعمى وشط والكرخة ودوٌرٌج الطٌب وهً:  والعمارة البصرة انهار( 4

 فً الصؽٌر الزاب نهر ٌعتمد حٌث متفاوتة بنسب اٌران على االنهار هذه وتعتمد

 شط فٌزود الكارون نهر اما %57 بنسبة دٌالى نهر و %36 بنسبة اٌران على تؽذٌته

 بنسبة اٌران على ٌعتمد دجلة نهر وان , سنوٌا مترمكعب ملٌار (29 )بحوالً العرب

)مٌاهه من 11,29
1
. 

 المشتركة االنهار على االروائٌة والمشارٌع السدود من العدٌد ببناء اٌران قامت وقد

 (7الجدول رقم ) فً موضح كما

 االٚزاَٛح انؼزالٛح االَٓار ػهٗ انًمايح االٚزاَٛح ٔانسذٔد انًشارٚغ (9) جذٔل

)انًشتزكح
2
) 

 انمواصفات سىة االوشاء انسعة انخسوية اسم انسذ

ملٌون  944كلفة المشروع  2441-1772 3ملٌون م 5,92 سذ انكرخة 
دوالر وهو من النوع الركامً 

م 344الصخري الترابً طوله 
م وقاعدته 243وارتفاعه 

م 12م وقمته بعرض 1144
وشٌدت علٌه محطة كهرباء 

 مٌؽا واط.  144بسعة 

 م244ارتفاع السد  1799 3كم2,7 0كارون 

م مع محطة 245ارتفاع السد  2445 3كم 2794 6كارون 
بطاقة كهربائٌة 

                                                           
تأثٌرالسٌاسة المائٌة االٌرانٌة على االنهار العراقٌة ، جامعة ( م. فراس عبدالجبار الربٌعً ،  1

 .136،ص 0210دٌالى ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ،
 .138( م. فراس عبدالجبار الربٌعً ، مصدر سبق ذكره،ص 0
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 مٌؽاواط2444

سذ 

 ديسانكووكريتي
مقام على نهر دٌز احد روافد  1762 3كم 3

الكارون وٌبلػ ارتفاعه 
 م.243

مقام على نهر القشالغ احد  1792 3ملٌون م 764 خسان قشالغ
 روافد نهر دٌالى 

مشروع سذ 

 خسان كرزال

مقام على نهر الزاب الصؽٌر   3كم 1,424
مٌؽا  44وٌنتج طاقة كهربائٌة 

 ساعة تقرٌبا.\واط

مشروع سذ 

 خسان بريسو
مقام على نهر الزاب الصؽٌر   3كم 1,12

الؾ  94وٌنتج حوالً 
 ساعة تقرٌبا.\مٌؽاواط

تحت الدراسة وٌهدؾ الى نقل    سذ كاوشان
من المٌاه  3ملٌون م 264

السورٌة من حوض روافد 
سٌروان )دٌالى( الى حوض 

 نهر كرخة.

 الى ادى مما العراقٌة االنهار مناسٌب انخفاض الى االٌرانٌة المائٌة المشارٌع ادت وقد

 االراضً رقعة تقلصت فقد العراقٌة االنهار فً التلوث وزٌادة الزراعٌة الرقعة تضرر

 ذلك وانعكس كبٌر بشكل دونم الؾ 54 البالؽة الوند نهر ٌروٌها كان التً الزراعٌة

 كحد ثا\3م 52 من للعراق الداخلة المٌاه معدل انخفض فقد الشرب مٌاه على طبعا

 قرب وخسروي شٌرٌن قصر مدٌنتً بٌن قناة بشق اٌران قامت حٌث ثا 3 م3 الى ادنى

 بٌكار شاه منطقة من ابتداءا االولى المرحلة مرحلتٌن على االٌرانٌة العراقٌة الحدود

 تقطع التً امتار 4 وعرضه كم 11 طوله البالػ الثانً والقسم شٌرٌن قصر حتى

 فٌها المائً التدفق بلػ حٌث موقعٌن فً وخسروي شٌرٌن قصر بٌن الرئٌسً الطرٌق

 سٌروان نهر بتجفٌؾ اٌران قامت الوقت نفس وفً,الوند نهر مٌاه من% 64 مانسبته

 فً نفقٌن شق خالل من لها التابعة والقصبات والقرى خانقٌن منطقة ٌروي كان الذي

 الواقعة اراضٌها باتجاه المٌاه تحوٌل خالله من تم سٌروان لنهر المحاذٌة الجبال احد

 134 اي هكتار الؾ 32,5ماٌقارب ٌروي كان فقد كنكٌر نهر اما, جوارتو مدٌنة خلؾ

 الى ادى مما ونواحٌها مندلً قضاء فً والبساتٌن الزراعٌة االراضً من دونم الؾ
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 كنجان نهر فً اما , الصٌفٌة الخضروات زراعة وانعدام البساتٌن من % 34 هالك

 الحال ونفس فقط دونم الؾ 64 الى الؾ 254 من الزراعٌة المساحة تقلصت فقد جم

 الى 94 من ٌروٌها كان التً الزراعٌة االراضً تقلصت الذي دوٌرٌج لنهر بالنسبة

)الكارون نهر عن نهائٌا الطٌب نهر قطع وتم دونم الؾ 44
1
) . 

 اهم المشارٌع االٌرانٌة على روافد نهر دجلة 

تم انشاء على جدول قشالغ احد جداول نهر دٌالى عام  -خزان قشالغ : -1

( 764( م سعته )244( صطوله عند القمة )94ٌبلػ ارتفاعه ) 1792

 ملٌون .

أقٌم على الزاب الصؽٌر بسعة اجمالٌة قدرها  -مشروع سد كرزال : -2

 ة الكهربائٌة .مع انتاج الطاق 3( كم1,424)

 3( كم1,12أقٌم على حوض الزاب الصؽٌر بسعة ) -مشروع سد برٌسو : -3

مع انتاج الطاقة الكهربائٌة )
2

.) 

 

 

 

 المبحث الثالث

 االبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة للمشارٌع المائٌة التركٌة واالٌرانٌة

تمثل المٌاه احدى المشكالت التً برزت على سطح الصراعات األقلٌمٌة فً اعقاب 

نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة القرن الواحد والعشرٌن .ان ازمة المٌاه فً الشرق 

االستراتٌجٌة والتً قد تتجاوز النفط من حٌث االهمٌة االوسط هً من اهم القضاٌا 

                                                           
 138( م.فراس عبدالجبار الربٌعً ، مصدر سبق ذكره ص  1
 (.www.alitthad.com>paperٌة )( جرٌد االتحاد ، السٌاسة المائٌة االٌران 0
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فً المستقبل القرٌب مما ٌرشحها الن تكون سسبا فً اشعال الحروب فً المنطقة 

 سوؾ نتاول اهم االبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة للمشارٌع وذلك من خالل مطلبٌن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 التركٌة االبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة للمشارٌع

 اوال : االبعاد السٌاسٌة للمشارٌع المائٌة التركٌة 

لقد ادرك االتراك بان تركٌا من اؼنى دول العالم بالمٌاه وان لمناظر الخارطة التركٌة 

الجٌولوجٌة ٌرى ان هضبة اسٌا الصؽرى لٌست سوى شبكة من االنهار تروي 

هذه االنهار هً دجلة االراضً التركٌة وتحولها الى ؼابات وسهول مزروعة ومن 
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والفرات )
1
( . أدركت تركٌا من وقت مبكر ان مستقبلها البعٌد ٌقوم على تنمٌة  

دورها السٌاسً ومصالحها مع دول الشرق االوسط ال مع الؽرب الذي ظل ٌرافقها 

عضوا فً االتحاد االوربً حتى وقت متؤخر )
2

( ان الطابع السٌاسً هو الؽالب على 

ستها المائٌة فلٌس النفط سبب حاجتها الى الكهرباء لترسم تركٌا دوافع تركٌا فً سٌا

سٌاستها المائٌة وانما الدراكها ان الماء اشد سالح فتكا من االسلحة النووٌة 

والبٌولوجٌة والكٌمٌاوٌة معا واقلها ضجٌجا )
3

. ) 

تسعى تركٌا من خالل المشارٌع التً تقٌمها على نهر دجلة والفرات لتكون قوة 

ٌة لها تؤثٌر فعال فً المنطقة لتحقٌق مصالحها ومصالح الدول الداعمة اقلٌم

لمشارٌعها وهذا ما اكده ))جٌم دونا(( مستشار توركت اوزال فً قوله ))عندما 

تعتمد البلدان االخرى على هذا المشروع فان هذا ٌدعم الى حد كبٌر مركز تركٌا 

السٌاسً (()
4

ؽط السٌاسً الذي تمارسه (.اصبحت المٌاه بالفعل احد ادوات الض

تركٌا تجاه الدول المتشاطئة معها اذا ان كثٌرا ما استخدمت تركٌا العالقة المائٌة مع 

العراق وسورٌا اٌضا بؤعتبارها مصدرا لالبتزاز السٌاسً ووسٌلة من وسائل تحقٌق 

الكاسب السٌاسٌة )
5

استطاع  2443(. وبعد سقوط النظام السٌاسً فً العراق عام 

السٌاسٌوون فً تركٌا من استخدام  الحصص المائٌة وخاصة نهر الفرات  القاده

بوضعه ورقه ضؽط على النظام السٌاسً العراقً الجدٌد , بتقلٌل كمٌة المٌاه 

                                                           
( سمٌر هادي سلمان الشكري ، القواعد الدولٌة المنظمة القتسام المٌاه ومشكلة توزٌع مٌاه  1

 .105،ص 0214بغداد ، – 1حوضً دجلة والفرات بٌن تركٌا والعراق ، مطبعة العارف ط
(رمزي سالمه ، مشكلة المٌاه فً الوطن العربً واحتماالت الصراع والتسوٌة ، المعارف  0

 .118،ص 0221االسكندرٌة ،مصر ،، 1،ط
 (المصدر نفسه . 3
علً ٌاسٌن عبدهللا العزاوي،اثر ندرة المٌاه العربٌة فً احتماالت الصراع والتعاون ، رسالة  ( 4

 .125،ص0222ماجستٌر ،جامعة المستنصرٌة ، المعهد العالً للدراسات السٌاسٌة الدولٌة ،
( محمود ٌوسف ، حرب المٌاه فً العالم العربً بٌن التحدٌات االقتصادٌة واالطماع السٌاسٌة  5

6/6/2011  (www.globalavanetwork.com ) 

http://www.globalavanetwork.com/
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الواردة )
1

( كذلك لعبت االدارة االمرٌكٌة الخفٌة للسٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه 

 جاه العرب بنقطتٌن هما :العرب دورا بارزا فً بلورة تركٌا وقدتجد ذلك ات

احٌاء االطماع التركٌة فً االراضً العراقٌة , ظهر فً االدبٌات السٌاسٌة  (1

التركٌة منذ مطلع التسعٌنات ما ٌعرؾ بـ )تؤسٌس تركٌا الكبرى فً مؽٌرات 

الشرق االوسط مكافؤة على خدمات تركٌا . خاصة فً عصر الحرب الباردة 

 عدات لعملٌة عاصفة الصحراء (.وما قدمته تركٌا من تسهٌالت ومسا

الشراكة االستراتٌجٌة بٌن ترٌا واسرائٌل التً حولت تركٌا الى قاعدة  (2

اسرائٌلٌة متقدمه ٌمكنها ان تضرب انطالقا من اراضٌها الى اي بلد من بلدان 

المنطقة )
2

.) 

 ثانٌا : االبعاد االقتصادٌة للمشارٌع المائٌة التركٌة

ولؽاٌة عام  1723لقد مر االقتصاد لتركً منذ تؤسٌس النظام الجمهوري عام 

بتحسن وتدهور نتٌجة للظروؾ الدولٌة ومحاولة القادة االتراك بناء  1724

اقتصاد قوي وتجنب تنافس االقتصاد االوربً من خالل اتباع سٌاسة التقشؾ . 

موارد المائٌة الموجودة ان االقتصاد التركً قد تطور نتٌجة لالستخدام االمثل لل

فً اراضٌها , والسٌما على حوضً نهري دجلة والفرات بانشاء السدود 

ومشارٌع الري , وٌعد القطاع الزراعً فً تركٌا ذا اهمٌة كبٌرة بوصفه القطاع 

االوسع فً توظٌؾ القوى العاملة اذ اصبحت تركٌا من اكبر المصدرٌن للمنتجات 

سط وشمال افرٌقٌا )الزراعٌة فً منطقة الشرق االو
3

( . ان هذا المشارٌع تهدؾ 

تركٌا من خاللها الى ان تكون قوة اقتصادٌة كبرى صناعٌة وزراعٌة , تكون 

على حساب حقوق سورٌا والعراق فً مٌاه دجلة والفرات وتحوٌلها الى سلعة 

                                                           
 .139سمٌر هادي سلمان الشكري ،مصدر سبق ذكره ،ص ) 1
 . 50،ص0221،بغداد ،1ادارة الشؤون الثقافٌة ،ط( بدوي الشمري ، التعطٌش السٌاسً ،  0
 .106( سمٌر هادي سلمان الشكري ، مصدر سبق ذكره ،ص 3
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تركٌة )
1

( ان تركٌا تسعى الى تحقٌق جملة من االهداؾ االقتصادٌة منها النتائج 

المردودات االٌجابٌة الكبٌرة على اقتصاد تركٌا والتنمٌة التً تؽرزها عناصر  ذات

قوة تركٌا االقلٌمٌة كذلك تؤمل تركٌا ان تحقق من خالل مشارٌعها عدد من 

 االهداؾ منها :

امتصاص نقمة االكراد فً مناطق مشروع )الكاب( التً تعد من افقر المناطق  (1

 نسبة السكان فً تركٌا . % من15التركٌة الذٌن ٌشكلون نسبة 

تسوٌق المٌاه الفائضة الى دول الجوار والمساهمة فً حل مشاكلها وانعاشها  (2

اقتصادٌا على اعتبار ان المٌاه تكون فً المستقبل لها قٌمة كبٌرة اكبر من 

 النفط النها ثروة نادرة .

استثمار مساحات واسعة من االراضً الزراعٌة فً منطقة المشروع تقدر  (3

( ملٌون دونم , وهذا ٌمكن ان ٌجعل تركٌا سلة ؼذاء للشرق 2)بنحو 

 )2 (االوسط.

انتاج الطاقة الكهربائٌة التً توفرها مٌاه نهري دجلة والفرات وذلك لسد  (4

النقص الذي تعانٌه تركٌا فً مجاالت الطاقة خاصة ان تركٌا كانت تنفق مبالػ 

النفط )طائلة على انتاج الطاقة الكهربائٌة من محطات تعمل ب
3

.) 

ان امتالك العراق للثروات النفطٌة الهائلة وبكمٌات اقتصادٌة دفع تركٌا  (5

للضؽط على العراق من خالل استخدامالمٌاه كؤحد اسالٌب الضؽط االقتصادي 

على اساس ان المٌاه هً ثروة تركٌة خالصة كما هو النفط ثروة عراقٌة 

اٌران ساد الجفاؾ الذي خالصة . وبسبب السٌاسة االقتصادٌة التً اتبعتها 

ضرب الجنوب العراقً فقد عمدت اٌران على التجارة بالمٌاه واستؽالل 

الموارد الطبٌعٌة اسوة بتركٌا التً كفرت عن ذنبها من خالل ابرام اتفاقٌة مع 
                                                           

% من اراضٌه الزراعٌة 42( سها الشٌخلً ، سد شرق االناظول ٌجعل العراق ٌخسر  1

(paper.net-www.almad ). 
اثر التغٌر االمرٌكً فً العالقات العربٌة التركٌة ، مجلة دراسات دولٌة ( تال عاصم فائق ،  0

 .023،ص 0210، 54،العدد
، عمان  1( عادل محمد العضاٌله ، الصراع على المٌاه فً الشرق االوسط ، دار الشروق ، ط 3

،0225. 

http://www.almad-paper.net/
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العراق بتزوٌده بحصة مائٌة كاملة ولكن اٌران التً لم تؽٌر موقفها فً 

الكارون وتزوٌد دول الخلٌج بالمٌاه الكارون ونهر دٌالى . فصفقات نهر 

العذبة وبالذات كان السبب الرئٌسً فً الهجرة الجماعٌة من القرى الزراعٌة 

واالضرار الجسٌمة التً ٌصاب بها شط العرب من خالل تؽٌر خصائصه 

وزٌادة نسبة الملوحة باالضافة الى منع العراق من كربه وتخلٌص المنفذ 

الصناعٌة االٌرانٌة . فقد بدأت الصفقات السرٌة البحري الوحٌد من المخلفات 

منذ التسعٌنات القرن الماضً لمد شبكة مٌاه نهر الكارون عبر مٌاه الخلٌج 

العربً على استمرار فً حربها المائٌة على العراق)
1

  .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً

 االبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة للمشارٌع االٌرانٌة

                                                           
ادوات حرب المٌاه االٌرانٌة ،( حمدي السعدي ، نهري الكارون ودٌالى1

(www.alrashead.net. )  

http://www.alrashead.net/
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 اسٌة للمشارٌع االٌرانٌةأوال: االبعاد السٌ

ان السٌاسة المائٌة التً اعتمدتها اٌران مع العراق هدفها هو عدم اعطاء الكرد 

امكانٌة التمتع بخٌرات نهر الوند طالما انه ٌجري فً اراضً ٌقطنها ؼالبٌة منهم 

وهو اٌضا سٌكون ضمن المعطٌات الجؽرافٌة الرئٌسٌة لهم اذ ما نجحوا فً تحقٌق 

الكردٌة ولكن هذا التحلٌل سٌكون ؼٌر منطقٌا عند الحدٌث عن نهر حلم الدولة 

الكارون الذي ٌإثر بشكل كبٌر فً مدٌنة البصرة التً تعتبر قلب العراق النابض 

اقتصادٌا وزراعٌا وتقطنها ؼالبٌة السكان . فقد ادت السٌاسات التً اعتمدتها 

ن العراق من قدراته الدولتٌن تركٌا واٌران المائٌة على حدا سواء على حرما

الزراعٌة وٌعود ذلك الى حتمٌة فرضها المناخ العراقً قاده الى عدم قدرته على 

االعتماد على مٌاه االمطار لالؼراض الزراعٌة بنفس الطرٌقة فً كل اجزاء العراق 

وهو ما جعل كثٌر من هذا االراضً تفقد قٌمتها فً ظل نقص ورداءة نوعٌة المٌاه 

اق رافقة تلك السٌاسات االهمال الحكومً الواضح قاده الى تحوٌل الواصلة الى العر

استعماالت زراعٌة تجاه استعماالت اخرى اؼلبها سكنٌة اسهمت فً ضٌاع االلؾ 

الهكتارات فً الثروة الحقٌقٌة للعراق وهً الثروة المائٌة . )
1
( وسعت اٌران الى  

الخلٌج العربً وعلى مدى تعزٌز دورها االقلٌمً الستعادة امجادها فً المنطقة 

التارٌخ كلما ضعؾ العراق زاد النفوذ االٌرانً فً المنطقة لذالك كان سعٌها الدائم 

الضعاؾ العراق لؽرض ارادتها السٌاسٌة عى كامل دول المنطقة وقد استخدمت 

المٌاه كورقه ضؽط على العراق . ان تسارع لمشارٌع الري االٌرانٌة على الحدود 

ل روافد االنهار الى عمق االراضً االٌرانٌة والحد من تدفقها نحو العراقٌة لتحوٌ

الحدود العراقٌة خالل السنوات السبع االخٌرة جاء كرد فعل على االدارة الكردٌة فً 

شمالً العراق من خارطة الحدود دولتها المفترضة شملت مناطق واسعة على 

شماال وحتى البصرة جنوبا االٌرانٌة من مدٌنة خانقٌن  –جانبً الحدود العراقٌة 

برؼم انها االراضً تقطنها مجموعات سكانٌة من اصول كردٌة وبالتالً فان 

                                                           
( ذانكو الوندي ، السٌاسة المائٌة والقضٌة الكردٌة ومخاطرها  1

(www.alittnad.com>paper.) 
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اراضٌها تقع ضمن الحدود الدولة المفترضة ومن منظور مستقبلً عمدت اٌران 

على تحوٌل كافة الروافد المائٌة على جانبً الحدود بٌن البلدٌن .اٌران بذلك فانها 

لزراعٌة على الحدود الى اراضً جرداء فرحلة سكانها نحو حولت معظم االراضً ا

العمق االٌرانً واعتبرت اراضً شبه عسكرٌة وخالٌة من السكان السقاط 

االدعاءات الكردٌة بعائدٌة تلك االراضً لمجموعات سكانٌة من اصول كردٌة فً 

المستقبل )
1

. ) 

 ثانٌا : االبعاد االقتصادٌة للمشارٌع المائٌة االٌرانٌة

البعد االقتصادي المتمثل فً تجمٌد الموانئ العراقٌة واخراجها من الخدمة مستقبال 

من خالل توسٌع قدرات الموانئ االٌرانٌة القدٌمة وبناء الموانئ الجدٌدة فضال عن 

عدم تشجٌع الزراعة فً العراق من خالل قٌامها بتصرٌؾ فضالت المصانع 

ارون واالنهار التً تصب فً العراق والمعامل الكٌمٌاوٌة . فضال ٌقطع نهر الك

وقٌامها بقطع وتحوٌل مسارات بعض االنهار االخرى الى داخل االراضً االٌرانٌة 

مثل نهر الوند الذي ٌؽذي الزراعة فً محافظة دٌالى .)
2
) 
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