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ّ

ّ

ّ

ّومنّحقّالنعمةّالذكرّ,ّوأقلّجزاءّللمعروفّالشكر
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ّفأحِنّارذادهّليّيفّكلّمراحلّاليَثّ..ّ

ّواىلّ ,ّ ّواملعرفة ّبالعلم ّأمدني ّاىلّكلّمن ّوالعرفان ّبالشكر ّأتوجه كما

ّذلكّالصرحّالعلميّمًمٌاًلّيفّكلوةّالقانونّوالعلومّالِوادوةّ

علومّالِوادوةّ,ّوقِمّالعلومّالِوادوةّوأخصّبالذكرّعمودّكلوةّالقانونّوال

ّواداتذتيّاالفاضلّ...ّ

ّاذكرهمّ ....ّ ّاملُلصة ّومتنواته ّالصادقة واىلّكلّمنّداندنيّبدعواته

مجوعًاّوامتنىّمنّاهللّعزّوجلّانّجيعلّذلكّمنّموازونّحِناتهمّوومّ

ّالّونفعّمالّوالّبنونّاالّمنّاتىّاهللّبقلبّدلومّ...ّ

ّ

ّالياحٌةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 المقدمة

ان سبب ظيور الحضارات العراقية القديمة يرجع باألساس لموفرة المائية التي حضي بيا 
الحضارية العراقية المتعاقبة ,  العراق . لقد كان لمنيرين الخالدين دورًا كبيرًا في النيضات

وان اي خمل خطير في دور ىذين النيرين قد ينعكس بصورة كبيرة وىائمة عمى كافة جوانب 
الحياة في العراق . لذا يجب النظر لممشكمة المائية ليس عمى أساس المرحمة الحالية 

فير االمن ومحاولة الوصول الى حمول مؤقتة بل يجب العمل لممدى البعيد في محاولة تو 
 المائي والغذائي لممجتمع العراقي . 

تحاول ىذه الدراسة تبيان الواقع االروائي الحالي ومحاولة البحث عن المشكمة الحقيقية في 
 العراق قبل التوجو عنيا عبر الحدود . 

 ويمكن ان تنسب المشكمة الى : 

 التغيرات المناخية وقمة االمطار والجفاف .  -1
 دول الجوار .  -2
 ة تجفيف االىوار .جريم  -3
 سوء التخطيط واالدارة في بناء مؤسسات المائية اما بعد ...   -4

انتظار مما ال شك فيو باتت قضايا المياه تشغل الكثير من الدول وكذلك أصبحت محط 
خصوصًا الميتمين في الجغرافية السياسية . ان ازمات المياه االن احتمت مكانة الكثيرين 

المناخية وتزايد الحاجة الى المياه وباتت لية والداخمية والتغيرات بارزة في العالقات الدو 
الدول التي تمتمك منابع المياه خصوصًا االنيار الدولية منيا تسعى جاىدة باستثمار الطاقة 
المائية لدييا بالقدر الذي يكفييا حتى ان ادى ذلك الى الضرر بالدول االخرى التي في 

  مجرى النير . 
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 البحثأهمية  

تعد الموارد المائية من المرتكزات االساسية وأحد المتطمبات ألدامة الحياة االنسانية وال 
يمكن تواصل الحياة بدون المياه دورًا رئيسيًا بالتنمية بكافة جوانبيا ومنيا تنمية الزراعية من 

بالموارد  ثم االمن الغذائي الذي يعد جزءًا ال يتجزأ من االمن المائي عميو فأن االىتمام
المائية يعد أمرًا حيويًا لتغطية االحتياجات االنسانية من مياه الشرب والزراعة والصناعة . 
ومن ىنا يأتي أىمية البحث موضوع الدراسة الذي يعتمد بو الباحثين عمى دراسة االسباب 

عد التي ساىمة في زيادة االزمة المائية في العراق ومن ثم وضع الحمول التي يمكن أن تسا
 في حل ىذه االزمة . 

 مشكمة البحث

ينطمق البحث من اشكالية مفادىا ان مشاكل المياه في العراق عديدة ومعقدة فالجفاف 
والتموث ومخاطر انييار السدود كمما تمقي بظالليا عمى الواقع االنساني واالقتصادي 
المتدىور احاًل في العراق فدول المنبع تسعى الى استغالل مياه نيري دجمة والفرات بأقصى 

المصمحة العراقية بالحسبان كما ان العراق يسيم بشكل كبير في ىذه  طاقة ممكنة دون اخذ
 المشاكل . 

 منهجية البحث

    .   أتعين في بحثي ىذا عمى المنيج الوصفي والتحميمي  

 فرضية البحث

ان مشاكل المياه في العراق تزداد باستمرار في ضل غياب االستراتيجيات الحقيقية لوضع 
حد ليذه المشاكل عن طريق التفاوض بشكل جدي مع دول المنبع ووضع الحمول لممشاكل 

  يبرز بخطر كبير عمى الثروة المالية في العراق . الحقيقية والذي 
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 هدف البحث

 ىو معرفة االسباب لمشكمة المياه في العراق والوصول الى حمول مناسبة ليذه المشكمة . 

 هيكمية البحث

تناول المطمب االول من  –اشتمل ىذا البحث عمى ثالث مباحث لكل مبحث مطمبين 
المبحث االول نير دجمة والمطمب الثاني من المبحث االول نير الفرات وتناول المطمب 

حث الثاني مشكمة الجفاف في حوض نير دجمة والمطمب الثاني مشكمة االول من المب
الجفاف في حوض نير الفرات وتناول المطمب االول من المبحث الثالث أسباب التموث 

 والمطمب الثاني نتائج التموث . 
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 المبحث االول

 )) مصادر المياه في العراق ((
 

ألن باقي النشاطات البشرية االخرى تعتمدىا بشكل تعد المياه من أىم الموارد الطبيعية 
مباشر , كما في الزراعة والصناعة واالستخدامات المنزلية االخرى بشكل غير مباشر 
كعمميات النقل والتبريد في الصناعة أو عد المسطحات المائية امكانيات ميمة يمكن 

اطق الصحراوية وشب استثمارىا في السياحة الطبيعية . تزداد أىمية المياه في المن
الصحراوية بشكل كبير ألن وجودىا وتوزيعيا يحدد توزيع السكان وتنامي متطمبات التنمية 

. وأىم  (1)والحاجة الى توفير االمن الغذائي الذي يعتمد تحقيقو عمى وفرة المياه لمزراعة
ادر مصادر المياه في العراق ىي دجمة والفرات . وروافدىا وسنوضح في ىذا المبحث مص

 المياه في العراق .   

 

 المطمب االول

 ة ــــــــمـــــــر دجــــــــــــــنه

وىي نير باطمان ىو ونير كارزان تأتي معظم موارد دجمة من تركيا من روافده الرئيسية 
بوطان ىو ونير الخابور , حيث يصب االخير داخل االراضي العراقية . عممًا ان طول 

( كم داخل الحدود  1415% ) 75( كم منو ما يقارب  1911نير دجمة حوالي ) 
 العراقية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   28, ص  2115,  1( عادل محمد العضايمة , الصراع عمى المياه في الشرق االوسط , عمان , دار الشروق , ط1)
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% في 54الف كم , منيا  235وان المساحة الكمية لحوض دجمة وروافده تبمغ  كما
ايضًا بعض االنير الحدودية مع ايران والتي تصب اما في  االراضي العراقية . ىناك

االىوار اوفي نير دجمة . أما داخل الحدود العراقية فيناك عدة روافد تصب في الضفة 
س من ايراداتو المائية كما نالحظ ان التقرير لم الشرقية من دجمة . تشكل الجزء الرئي

يتحدث عن نير الكاروف أو االنير التي تصب في أىوار العراق المحاذية إليران وىنا 
نصف شط العرب الشرقي الى  مع ايران اذ اصبح 1975 تجدر االشارة بأنو بعد اتفاقية 

 . (1)مصب في مياه عراقيةايران اصبح حتى مصب الكارون في مياه ايرانية بعد ان كان ال

 

  اواًل : نهر دجمة في تركيا 

ينبع النير من  2كم1111نير دجمة تقدر مساحة نير دجمة في تركيا وروافده بحوالي 
ىضبة ارمينيا في شرق تركيا من منطقة تسمى ) صو ( جنوب بحيرة وان قرب مدينة 

التي تفصل حوض دجمة عن حوض مراد صو في  ارخروم وبالتحديد من جبال قار غالث
 ىضبة ارمينيا بالقرب من بحيرة ىازار ويبدأ الوادي االعمى لمنير من فرعين : 

 الفرع االول : الرئيسي ينبع من مرتفعات بحيرة كولجك ويسمى ) دجمة صو ( 

يتكون الفرع الثاني : يتكون من فروع عدة تنحدر من المرتفعات المحيطة بحيرة )وان( حتى 
فرعًا واحدًا يسمى ) بوتان صو ( والذي يمتقي مع ) دجمة صو ( داخل تركيا عمى مسافة 

 كم من الحدود العراقية . 31

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  813,ص 2111( فؤاد قاسم االمير : الموازنة المائية في العراق وازمة المياه في العالم , دار الغد , بغداد , 1)

114  . 
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الحدودية يشكل النير روافد عدة متجيًا نحو الجنوب الشرقي حتى مدينة جزرة التركية 
وب مدينة ديار بكر ثم المؤلفة الحدود السورية ويرفد نير دجمة في تركيا روافد بير عزيز جن

 –قور جاي  –الشرق يمتقي بعده روافد صغيرة جنوب مدينة سيعرف أىميا ) غير جاي 
 .  (1)مالط صو ( وثم يمتقي بثالث روافد كبيرة بطمان صو وكارزان صو وباطمان جاي

 

 ثانيًا : نهر دجمة في سوريا 

يجري نير دجمة في االراضي السورية في واد عميق ترفده مجموعة اودية منيا وادي المرج 
االخضر . ووداي معمثور كما ان نير البغات الذي ينبع من الحدود التركيا شمالي غرب 
مدينة المالكية والذي يدخل االراضي السورية عند قرية الفردوس ويتغذى بمياه كثيرة من 

كم ويبمغ طولو  836السمبية ينحرف شرقًا ليصب في نير دجمة في سوريا  الينابيع واالودية
كم ويتكون نير دجمة من رافدين ىما : دجمة سو ) الرافد الغربي ( وبوتان سو ) الرافد 45

كم وباتحادىما 111الشرقي ( ويمتقي الرافدين في نقطة تبعد عن الحدود العراقية حوالي 
 .  (2)يتكون نير دجمة

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبحي زىير محمد العادلي : النير الدولي , المفيوم والواقع في بعض انيار الشرق العربي , دار النشر , بيت ( 1)
 .  357- 356, ص 1. ط 2112الحكمة , السنة 

 .  357( صبحي زىير محمد العادلي , مصدر سبق ذكره , ص2)



12 

 

 ثالثًا : نهر دجمة في العراق 

يدخل نير دجمة االراضي العراقية شمال فيشخابور باربعة كيمو مترات بعد ان يمنقي برافد 
كم ليمتقي برافد الزاب الكبير ثم يجري في ىذا 237الخابور شمال المدينة المذكورة مسافة 

كم يمتقي 116وادي عميق تحفو من الجيتين تالل قناثرة وبعد أن يجري مسافة القسم في 
كم ومن ثم يمتقي برافد نير العظيم جنوب 35برافد الزاب الصغير جنوب مدينة الشرقاط بـ

كم ويفترق سمسمة حمرين عند الفتحة الواقعة شمال 215كم بعد ان يجري 15مدينة بمد 
ى ليصب في جنوب بغداد . ويتجو خطوط حدود مدينة بيجي ثم يصب فيو رافد ديال

الحوض جنويًا ليقطع الجزء االوسط من قناة دجمة الثرثار ثم ينبع ذنائب الصقالوية دايو 
غريب واليوسفية والمطيفية ومشروع المسيب الكبير والروبعية والمحاويل ومن ثم يتبع خط 

الى ان يصل جنوب الكوت ثم الحدود اتجاه المصب العام حتى ىور الدلمج ثم يتجو شرقًا 
كم في القسم الجنوبي الشرقي من العراق 437ينحني جنوبًا وبعد ىذا تجري دجمة مسافة 

في رأينا ان مشاكل .  (1)ضمن منطقة سيل الرسوبي حتى يمتقي نير الفرات عند القرنة
ع من دجمة تكاد تكون محدودة اذا ما قورنت بمشاكل الفرات اذ ان ىناك فروعًا كثيرة تتب

داخل العراق كما ان المناطق الجبمية التي يمر بيا النير في تركيا تجعل من الصعب 
اجراء اعمال تؤثر بصورة فعالة عمى العراق اما المشكمة الرئيسة ففيي تتعمق بموقع سوريا 
عمى ىذا النير وعالقة تركيا بيا اذ تمنع تركيا قيان سوريًا حاليًا باستغالل مياه النير في 

 .  ( 2)ء المار بأراضي مقاباًل ألراضي تركياالجز 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داليا اسماعيل محمد , المياه والعالقات الدولية ) دراسة في اثر ازمة المياه عمى طبيعة ونمط العالقات العربية   (1)

 . 23, ص 2116( مكتبة مدبولي , التركية 
اسماعيل . السياسة المائية لدول حوض دجمة والفرات وانعكاساتيا عمى القضية الكردية , مركز  سميمان عبداهلل  (2)

 .   7, ص 2114دراسات الوحدة الستراتيجية , 
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 المطمب الثاني
 رات ـــــــــر الفـــــــــــــنه

ينبع نير الفرات من شرق تركيا من ىضاب ارمينيا التركية والذي يعد أطول انيار غرب 
اسيا وثاني اكبر نير في الوطن العربي يتشكل نير الفرات من التقاء نيري فرات صو 
ومراد صو في حوض ممطية في ىضبة ارمينيا التركية شمال مدينة كيبان بحوالي عشرة 

كم في العراق اما مساحة الحوض 2111كم في سوريا و 2881كيمو مترات ويبمغ طولو 
في 3111في تركيا و 2كم121111كم تقريبًا وتتوزع كاالتي : 444111الصباب فتبمغ 

في السعودية نظرًا لمشاركتيما  2كم45111في العراق , وىناك  2كم21511سوريا ز
قيا في استثمار بالحوض المائي الجوفية اذ قل التدفق المائي في مجاري النير وينحصر ح

. وىناك تأثيرات معينة في مياه الحوض حتى  (1)المياه الجوفية المتجددة من مياه النير فقط
 الجوفية في الفرات تظير ىذه التأثيرات من اتخاذ رافدين رئيسيين ىما :

فرات صو ) قوة صو ( : ينبع نر الفرات صو من المرتفعات الجبمية في الشمال  -1
م يبمغ طول فرات 3537-1811تي يتراوح ارتفاعيا ما بين الشرقي من ارخروم ال

ويتكون من مجموعة روافد صغيرة تزيد عمى السبعة ويسمى ىذا كم 511صو نحو 
كم في حوض ممطية بيضبة 651الرافد في بدايتو بـ ) قرة صو ( الذي يبمغ طولو 

كيبان وسدة ارمينية التركية في مستنقعات االزيج . شمالي مدينة كيبانب بحوالي سد 
قرة قايا اضافة الى رافدين صغيرين ىما منذر القادم من شمال تركيا وبيري القدمان 

كم , والمذان يرافد بو قبل التقاء رافديو االثنين 35من الشمال الشرقي ويبمغ طولو 
صو وبعد اجتياز قرة صو رضى روم يطمق عميو اسم فرات ىما مراد صو وقرة 

 .  (2)صو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيوبولوتيكيا ) االسس القانونية لتقاسم المياه المشتركة في الوطن العربي ( دار الكتاب محمد احمد عقمة المومني ,   (1)
 . 58, ص 2114الثقافي , االردن , 

  .  21سميمان عبداهلل اسماعيل : مصدر سبق ذكره ص  (2)
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 اواًل : نهر الفرات في تركيا 

الفرات ىو أحد االنيار الكبيرة في جنوب غرب اسيا , وأكبر نير في الصفيحة العربية 
وينبع نير الفرات من جبال طوروس في تركيا ويتكون من نيرين في اسيا الصغرى ىما 

) اي ماء المراد ( شرقًا ومنبعو بين بحيرة وان وجبل ارادات في أرمينيا وقرة صو  مراد صو
) اي الماء االسود ( غربًا ومنبعو في شمال شرقي االناضول . والنيران يجريان في اتجاه 
الغرب ثم يجتمعان فتجري مياىيما جنوبا مفترقة سمسمة جبال طوروس الجنوبية ثم يجري 

شرقي وتنظم اليو فروع عديدة قبل مروره في االراضي السورية ليجري النير الى الجنوب ال
عمي ليكون شط العرب الذي في االراضي العراقية ويمتقي بنير دجمة في منطقة كرمة 

يصب في الخميج العربي ومن خصائصو انو ىو ونير النيل يعدان اعزر نيران في الوطن 
 .  (1)العربي

 ثانيًا : الفرات في سوريا : 

دخل نير الفرات في االراضي السورية عند مدينة جرابمس وفي سوريا ينظم اليو نير وي
البميغ ثم نير الخابور وثم يمر في محافظة الرقة ويتجو بعدىا الى محافظة دير الزور 
ويخرج منيا عند مدينة البوكمال ويدخل اراضي العراق عند مدينة القائم في محافظة االنبار 

كربالء ثم الى محافظة النجف ومحافظة الديوانية ثم محافظة المثنى  ليدخل بعدىا محافظة
ثم محافظة ذي قار ليرتفع ليشكل االىوار , ويتحد معو في العراق نير دحمة فيشكالن شط 

 ( كم لتصب في الخميج العربي . 121مياًل ) 91العرب الذي تجري مياىو مسافة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , الموسوعة الحرة  ويكيبيدياالفرات . ( 1)

https:// www.ar.m.wikipedia.org  

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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ويبمغ طول نير الفرات من منبعو في تركيا حتى مصبو في شط العرب في العراق حوالي  
كم ويتراوح عرضو بين  1161كم في سوريا و611كم في تركيا و 1176كم منيا 2941
 متر عند المصب . ويطمق عمى العراق بالد الرافدين لوجود 2111الى اكثر من  211

 .  (1)بيا نيري دجمة والفرات

ظم الموارد المائية لنير الفرات يتجمع داخل االراضي التركية سواء من العيون أو وان مع
الينابيع او الينابيع او المياه السطحية المتجمعة بعد سقوط االمطار وذوبان الثموج التي 

% اما ما يرد الى مجرى الفرات عن طريق تغذيتو لروافد الساجور والبميغ 91تشكل حوالي 
 .  (2)%11تجاوز والخابور , فال ي

 : ثالثًا : الفرات في العراق 

يدخل نير الفرات االراضي العراقية عند منطقة حصيبة ويقطع النير منطقة صحراوية من 
نقطة دخول االراضي حتى مدينة الرمادي وقرب الرمادي يدخل نير الفرات منطقة دلتا 

 .  (3)منبسطة وينخفض منسوبو في ما بين منطقة ىيت والقرنة

يبدأ النير بفقدان قسم من مياىو في اقنية من صنع االنسان او في احاديد طبيعية , 
وعندما يصل النير الى جنوب مدينة الناصرية يصبح النير شبكة كثيفة من االقنية ويصب 
بعض مياىو في مياه ىور الحمار الضحمة ليتحد مع نير دجمة عند القرنة ليشكال معًا شط 

 العرب . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , الموسوعة الحرة  ويكيبيدياالفرات .  (1)

https:// www.ar.m.wikipedia.org  
 . 275سبق ذكره , ص( صبحي أحمد زىير العادلي , مصدر 2)
 .  283, ص 1993( نبيل فارس : حرب المياه في الصراع العربي االسرائيمي , القاىرة , دار االعتصام , 3)

http://www.ar.m.wikipedia.org/
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وال يرفد نير الفرات في العراق أي رافد ماعدا بعض الوديان الموسمية التي تصب في 
 النير وأىميا ىي : 

كم , ويبدأ من جبال 481وطولو  2الف كم21وادي حوران وتبمغ مساحة حوضو  -1
السعودية ويصب بنير الفرات  –عنيزة في منطقة التقاء الحدود العراقية االردنية 

 شمال ىيت . 
كم جنوب غرب الرمادي وتبمغ مساحة 91وادي المحمدي : تتجمع مياىو عمى بعد  -2

 كم جنوب ىيت . 16بعد , ويصب عمى  2كم611حوض التغذيتو 
: ويتألف من تجمعات متعددة لممسيالت المائية لمنطقة عكمة مردان  وادي أرغندي -3

مؤلفو مجريين يتوحدان ليصبان في الفرات قرب حديثة في نقطة تبعد بضعة كيمو 
 .  (1)مترات جنوب حديثة

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  1976( سعيد حسين الحكيم : حوض الفرات في العراق , رسالة ماجستير , كمية االداب , جامعة بغداد , 1)
 .  164ص
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 مشكمة الجفاف في العراق أسبابها ونتائجها  : المبحث الثاني
 

 مقدمة :

, وتحدث  يحدث الجفاف عادة في فترة محددة من الوقت تصل الى شيور او سنوات  
نتيجة نقص حاد في الموارد المائية في منطقة معينة , وبشكل عام يحدث الجفاف عندما 
تعاني منطقة ما بشكل مستمر من انخفاض اليطول عن المعدل الطبيعي لو . ومن 
الممكن ان يكون لمجفاف تأثير كبير عمى كل من النظام البيئي والزراعة في المنطقة 

ان فترة الجفاف قد تستمر لسنوات عديدة , فأن فترة قصيرة من  المتضررة وعمى الرغم من
الجفاف الشديد كفيمة بالحاق اضرار ىائمة وانزال الخسائر في االقتصاد الوطني كما ىو 

 .  (1)حاصل في العراق حاليًا . ويرجع حدوث ظاىرة الجفاف الى عدة عوامل منيا
زياد الضغوط في أنظمة الضغط المرتفع عن المعدل الطبيعي ليا كون الرياح محممة  -1

 بكتل اليواء القارية بداًل من كتل اليواء المحيطية . 
قد تؤدي النشاط البشري بشكل مباشر الى تفاقم بعض العوامل مثل الزراعة الجائرة   -2

الري الجائر وازالة الغابات وتعرية التربة وعميو ىناك حاجة لفيم ظاىرة الجفاف بشكل 
ورصدىا ومعرفة تأثيرىا والمؤثرات افضل من العممية , إذ يجب اواًل تعريف ىذه الظاىرة 

يتم تقديم ىذه المعرفة لمجزاء في القطاعات المعنية بمختمف ادارة  التي تدل عمييا , ثم
الجفاف , كما يساعد رصد تأريخ تكرار الظاىرة وخصائصيا الزمنية والمكانية المخططين 

بقدوم موجات الجفاف وشدتيا المرتقبة كما تحدد موجات الجفاف السابقة  في التبوء
ة في المستقبل وفي الوقت ذاتو يجب تبادل االجراءات الالزمة لمتبع حدوث ظروف مماثم

 في مختمف القطاعات في تطوير طرقالتجارب الناجحة التي اعتمدت نيجًا شاماًل وفعااًل 
التعامل مع الجفاف عند الحاجة وتطبيقيا ويشمل انشاء نظام معمومات وطني 

معمومات مركزية وانظمة إلدارة ال عممية مصرح بيا عمى وجود قاعدة بياناتبمعمومات 
,وانظمة االنذار المبكر )جاىزية( وادارة الجفاف )خطط العمل (  البيئية وقواعد رصد محددة

   .  (2)في كل قطاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    //:dorar.aliraq.nethttp ( مشكمة الجفاف في العراق 1)
المتكاملة لمخاطر الجفاف في العراق,دراسة تحليلية لمنظمة التربية  لإلدارة( اندرياس لوك واخرون ,االطار الوطني 2)

 .  131, ص 2114والعلوم والثقافة , مكتب العراق , 
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 مشكمة الجفاف في حوض نهر دجمة المطمب االول :
 

في ظل السدود التي اقامتيا تركيا في مطمع القرن الحادي والعشرين عمى منابع نيري      
دجمة والفرات , ومع التغيرات المناخية وتأثيراتيا المتزايدة عمى بيئة مناخ العراق , تأتي 

المستقبمية في قطاع المياه الذي سياسة االىمال واالىدار , وسوء التخطيط لممشاريع 
ات ودوائر الدولة خالل الفترة الماضية لتفجير مشكمة جفاف تمقي بظالل انتيجتو مؤسس

. كما ان اىمية المشاريع المائية ال يقف تأثيرىا المباشر  (1)مخيفة عمى المجتمع العراقي
مثمما سبق في العراق بل يتجاوزه الى تأثيرًا واضحًا في سموكيا الدولي معو, طالما تحد كل 

دجمة والفرات نيرين دوليين وتمثمت مطالبيا في المشاركة العادلة  من العراق وسوريا نيري
في مياىيا . بينما تنفر تركيا الييما انيما نيران تركيان ومياىيما عابرة لمحدود ومن حقيا 
ان تتصرف في كمية المياه التي ستمنح لمدول خارج حدودىا وتستخدم ما تشاء من 

القانون الدولي أعطت تفسيرًا لمحياة الدولية يقوم  حاجاتيا الى مياه النيرين , ولكن لجنة
, وعمى الرغم من  (2)عمى انو من حق الدول في اسفل النير االستفادة من مياه النير

صعوبة استغالل مياه نير دجمة في تركيا ألن القسم االعظم من اراضي الحوض مناطق 
رق ووسائل مختمفة االستفادة جبمية وعرة , إال ان الحكومات التركية المتعاقبة حاولت بط

من مياه النير والعمل عمى تطوير حوضو , السيما االراضي السيمية المحيطة بو , 
لتحقيق فوائد اقتصادية من جية ولكي ال تدع المياه تنساب حرة طميقة الى دول الجوار 

نير التركي من جية اخرى , االمر الذي يمنح تركيا امكانية التحكم والسيطرة عمى مياه 
متكاماًل تضمن دجمة ايضًا , ولتحقيق تمك االىداف وضعت الحكومات التركية برنامجًا 

( شبكة اروائية . وان االستخدامات 41طة كيربائية مع )( مح28( خزانًا و ) 37انشاء ) 
التركية لمياه نير دجمة سوف تؤثر في نوعية المياه وخصائصيا من خالل راجعات المياه 

 . (3)%( من تركيا31)والبالغ نسبتيا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     //:www.marefa.org.indexhttp ( جفاف نير الفرات , 1)
,  1999( عبدالممك خمف التميمي , المياه العربية التحدي واالستجابة , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 2)

 .  199ص
سالم الياس , الموارد المائية في حوض نيري دجمة والفرات في تركيا , رسالة ماجستير غير منشورة , مقدمة الى ( 3)

 .  144-116, ص ص  1988الجامعة المستنصرية , معيد الدراسات االسيوية واالفريقية , 

http://www.marefa.org.index/
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% أو أكثر في نير دجمة بعد 5,5وتؤكد معظم الدراسات نسبة المموحة قد تصل الى      
دخولو االراضي العراقية مع العمم ان نسبة المموحة في المياه االروائية ينبغي ان تكون 

, وىناك اسباب عديدة ادت الى حدوث  (1)% ألغراض الري الجيد1,5بحدود ال تزيد عن 
 او تفاقم ظاىرة الجفاف في حوض نير دجمة أىميا . 

 اعتراف تركيا بدولية نيري دجمة والفرات واعتبارىما نيران عباران الحدود .عدم  -1
 مى الحكومات العراقية المتعاقبة .استخدام المياه ورقة ضغط سياسي ع -2
لكيرومائية المقامة عمى طول نير دجمة بسبب نقص توقف العمل في منظومة الطاقة ا  -3

 الخزين في مشاريع الخزن وما ينعرف منيا الى مجرى النير . 
زيادة المموحة الناتجة عن انخفاض المياه ستؤدي الى ىالك سالالت كثيرة من   -4

االسماك التي تقوم بالتكاثر في مياه منخفضة المموحة قبل ىجرتيا الى مياه الخميج 
. حيث أوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بتصريح صحفي بأن  (2)العربي

حيث  2141توقعت جفاف نير دجمة بالكامل بحمول عام  ((منظمة الميالد األوروبية  ))
السياسية المائية  ))مميار متر مكعب من مياىو بسبب  33يفقد النير سنويًا ما يعادل 

بالتالي فأن العراق وفي حالة عدم تمكنو من اتمام , و (( التي تتبعيا الحكومة التركية 
اتفاقات دولية تضمن حصصو المائية بشكل كامل , فأن العراق مقبل عمى ما أسماه بـ 

كارثة حقيقية ستحمق بماليين الدونمات الزراعية في البالد , وىو ما يعني تحول  ))
. وان الجفاف الذي اصاب نير دجمة الذي كان ميدا  (3)العراق لجزء من الصحراء

لواحدة من اقدم الحضارات اثر عمى المزارع الممتدة عمى ضفتيو , وجعل صائدي 
  االسماك في فقر مدفع . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  1988ح سميم , سد اتاتورك ومستقبل العالقات التركية العراقية , جامعة الموصل , عادل الجواىري وصال (1)

 .  11ص
عبداهلل حسون محمد , مشكمة المياه ما بين العراق ودول الجوار واالثار االقتصادية والسياسية الناتجة عنيا ,  (2)

 .  21, ص 2119مجمة الفتح , العدد الثامن والثالثون , 
 :, بحث منشور عمى شبكة االنترنت عمى الرابط االتي  2141الفرات بحمول عام جفاف نير دجمة و  (3)

center.net www.iraqhttp://  

http://www.iraq/
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 المطمب الثاني : مشكمة الجفاف في حوض نهر الفرات

عمى مر التأريخ ارتبط اسم العراق بنيري دجمة والفرات ولكن النيرين أصابيما ما    
اصاب العراق من وىن , ولم يعودا مثمما كانا من قبل منبع لألمل ومصدر الحياة . فقد 
صاب الجفاف نير الفرات ونقص منسوب المياه فيو فمم يعد قادرًا عمى سير الحياة لمعراق 

تشاتام  ))حديثة لممعيد الممكي البريطاني لمدراسات االستراتيجية وجواره وحسب دراسة 
يمر نير الفرات بأزمة خطيرة نتيجة لالستغالل المفرط لمياىيا والنمو السكاني  ((ىاوس

المتزايد والتموث , فضاًل عن الصراعات التي حصمت في سوريا والعراق والسياسة المائية 
 (1)تنظيم الدولة االسالمية لمسدود كسالح استراتيجي التي تتبعيا تركيا ومحاولة استغالل

وقد اطمق مسؤولون عراقيون من مخاطر حدوث جفاف غير مسبوق في نير الفرات , مع 
تزايد انخفاض مناسيب المياه في جنوب العراق السيما مناطق االىوار بسبب قمة 

اف الى كارثة انسانية االطالقات المائية من دول المنبع , محذرين من ان تؤدي حالة الجف
ويقدر المسؤولون خسائر العراق بعشرات ماليين الدوالرات جراء انخفاض منسوب الفرات 
الى مستويات غير مسبوقة , بسبب عوامل تتعمق بدول المنبع التي قمصت حصة العراق 
المائية , اضافة الى وقوع مجرى النير في مناطق عمميات عسكرية في االراضي السورية 

راقية . ولم تتوقف تداعيات ىذه الحالة عند الخسائر المادية بل تعدتيا الى النواحي والع
عن تسجيل مئات البيئية والصحية , حيث كشفت قصبات ريفية تابعة لمحافظة ذي قار 

 .  (2)الحاالت المصابة بمرض الجدري المائي نتيجة استخدام االىالي المياه المموثة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7,ص 2115,  9932( عمي جابر , صدى المدافع في العراق يمفت االنظار عن دجمة , صحيفة العرب , العدد 1)

 بحث منشور عمى شبكة االنترنت عمى الرابط االتي : ( الجفاف ييدد جنوب العراق , 2)

amp / www.al jazerera.net  www.google.iq/ttp:// h 

http://www.google.iq/
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لقد تضاءل نير الفرات بسبب السياسات المائية لمدول المجاورة ونقص االمطار ,       
وسوء استغالل المياه من قبل المزارعين العراقيين فاصبح النير أقل حجمًا مما كان عميو 
قبل سنوات قميمة , ويعتقد بعض المسؤولين العراقيين انو سيصبح في المستقبل القريب في 

, فقد حذرت وزارة الموارد المائية العراقية خالل بيان صادر عنيا  (1)نصف محجمو الحالي
مؤخرًا من ان البالد تعاني من نقص كبير في المياه قد تؤدي الى حدوث حالة من الجفاف 
وعممت بأنو نتيجة لسياسات االحتكار لمموارد المائية التي تنتيجيا الدول المتشاطئة لنيري 

انحسار تساقط االمطار غير المعتادة التي افة الى حالة اضدجمة والفرات وفروعيما , 
والتي ادت الى حدوث مشكمة الجفاف , وتوضح الوزارة  2118شيدىا فصل الشتاء لعام 

 2118ان كمية مياه االمطار التي ىطمت عمى البالد خالل فصل الشتاء المنصرم لعام   
و ما اثر بوضوح عمى % عما كانت عميو في االعوام الماضية وى31قد قمت نسبة 

 (2)مستويات المياه في نيري دجمة والفرات وروافدىما وادى الى انخفاض مناسيب المياه فييا
وقد خمفت مشكمة الجفاف اثار بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة , ولعل من أبرزىا 

في مناطق مختفة من العراق , وكذلك ىجرت السكان المساحات الزراعية وسيادة التصحر 
الريفيين من مناطقيم الى المدن والضغط السكاني واالقتصادي عمييا وبالتالي عمى مواردىا 
االمر الذي سيولد اعباء كبيرة عمى الدولة لتمبية متطمبات السكان الغذائية بالدرجة االولى 

الواجب استخداميا لمتخفيف والحد من ناىيك عن المتطمبات االخرى , ومن االستراتيجيات 
 . (3)جفاف ىياثار ال

 تمقيح السحب , من االساليب االصطناعية المتبعة لممساعدة في سقوط االمطار . -1
 رصد الجفاف بواسطة استخدام االجيزة والمقاييس . -2
استخدام االراضي يمكن ان تساعد الدورة الزراعية المخطط ليا وبشكل جيد في تقميل  -3
الفالحين لزراعة محاصيل اقل استيالكا لممياه في ية التربة كما انيا تتيح الفرصة امام ر تع

  السنوات االكثر جفافاً 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجفاف يضرب العراق بعد تدني مياه دجمة والفرات , مصدر سبق ذكره . (1)
 جفاف النير في الفرات , مصدر سبق ذكره .  (2)
 مشكمة الجفاف في العراق , مصدر سبق ذكره . (3)
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تجميع مياه االمطار وتخزين مياه االمطار من االسطح او غيرىا من اماكن التجمع  -4
 المناسبة . 

 شق قنوات صناعية .   -5
 .وضع الضوابط عمى معامل تنقية المياه المقامة عمى نيري دجمة والفرات   -6
اقامة مشاريع الخزن خصوصًا عمى مياه االمطار في حالة سقوطيا في المناطق   -7

 المحايدة لمصحاري مثل محافظات االنبار وكربالء والنجف والسماوة . 
استخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والتي توجد كثيرًا في مياه السقي   -8

 بالمقارنة مع الطرق التقميدية لمري . 
ك ثالث عوامل رئيسية ساعدت في نشوء ازمة المياه وكان ليا تأثيرىا الكبير عمى وىنا

 الموارد المائية في العراق . 
التغيير المناخي واالحتباس الحراري الذي ادى الى ظاىرة الجفاف وشمل  االولالعامل 

 منطقة الشرق االوسط برمتو وليس العراق فقط مما نتج عن تناقص كبير في كمية سقوط
 االمطار والثموج وتدني واضح في االيرادات المائية لنيري دجمة والفرات . 

عمى نيري دجمة والفرات ونقصد  المتشاطئةوالميم ىو تصرفات دول الجوار الثاني العامل 
بيا الخطة التشغيمية لتركيا وايران وسوريا بالنسبة لمموارد المائية حيث توجد عدد كبير من 
السدود عمى نير الفرات داخل تركيا وسوريا ومن خالل خططيا يمكن السيطرة عمى كميات 

يران قامن بإنشاء عدد من المياه الواردة الييا وخزنيا , اما بالنسبة لروافد نير دجمة فأن ا
 السدود مما أثر عمى بعض روافد نير دجمة . 

والعامل االخير الذي ال يقل اىمية يتعمق بإدارة المياه داخل العراق فالحكومات السابقة 
اىممت الموارد المائية ولم تضع خطط واضحة الستخداميا وان معظم مشاريعنا تحتاج الى 

الف كيل متر من  121ائية قديمة واليوم نمتمك اكثر من صيانة والى تطوير فالمشكمة الم
القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعية والحمقية معظميا يحتاج الى صيانة وىناك 

ثم ان عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانة واعادة تأىيل 
 .  (1)ر الرئيسية والفرعيةاالعشاب المائية وعوامل التموث البيئي تنتشر في االني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( لطيف جمال رشيد , مصدر سبق ذكره . 1)
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 المبحث الثالث : مشكمة تموث المياه في العراق

 مقدمة : 

الماء العذب عنصر أساسي وضروري في الحياة وىو التي اودع اهلل فييا سبحانو    
% من سطح االرض اما حجم المياه العذبة 81وتعالى سر الوجود وتغطي المياه حوالي 

% ( من 1الموجودة في االنيار والبحيرات وباطن االرض الصالحة لالستخدام البشري )
لماء بكل ما يفسد خواصو او يغير طبيعتو , والمقصود . يتموث ا (4)الحجم الكمي لممياه

بتموث الماء ىو تندس مجاري الماء واالبار واالنيار والبحار واالمطار والمياه الجوفية مما 
والحيوان او النباتات او الكائنات التي تعيش في البحار  لإلنسانيجعل مائيا غير صالحة 

(  Organ , Pollutionىما المموثة العضوية ) وتقسم المموثات الى قسمين , (2)والمحيطات
( وتعتبر التجمعات السكانية وغيرىا   In organ , Pollutionوالمموثات الالعضوية ) 

من المصدر الرئيسي لممموثات العضوية , وتعتبر الزراعة وبزل االراضي الزراعية من 
 : (4). ان أىم مصادر تموث المياه ىي (3)المموثات غير العضوية

% من مجموع المواد المموثة 61التموث الصناعي : تشكل مياه المصانع وفالتيا  -1
لمبحار والبحيرات واالنيار ويصدر أغمب المموثات من مصانع مثل مصانع الدباغة 

ومصانع الدىانات واالسمنت والمنظفات ومصانع والرصاص والزئبق والنحاس والنيكل 
 تعقيم االلبان والمال ومصانع تكرير السكر . 

مصادر الصرف الصحي : تعتبر مياه المجاري واحدة من أخطر المشاكل عمى  -2
الصحة العامة في معظم دول العالم الثالث . ألن أغمب ىذه الدول ليس لدييا شبكة صرف 

لمدن الكبيرة ال توجد شبكة صرف صحي , وتحتوي مياه صحي متكامل , بل في بعض ا
 المجاري عمى كمية كبيرة من المركبات العضوية وأعداد كبيرة من الكائنات الدقيقة اليوائية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2-1يوم المياه العالمي , صحة الموارد , المياه بين اليدر والترشيد , ص ص   (1)

http:// www.hewaraat.com  
 . 49, ص 1977روبرت الفون , التموث , ترجمة نادية القباني , القاىرة ,  (2)

ية منو في العالم العربي , المنظمة العربية لمتربية والثقافة اسامة احمد عمي , التموث أثاره واخطاره وطرق الوقا  (3)
 .  65, ص 1972والعموم , القاىرة , 

  http://www.wadelmaghool.comمصادر تموث المياه :   (4)

http://www.hewaraat.com/
http://www.wadelmaghool.com/
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نقصًا في  والالىوائية وتؤثر ىذه الكائنات في المركبات العضوية وغير العضوية مسببة
االوكسجين اذا القيت في البحر وبذلك تختف الكائنات التي تعيش في البحر وقد تموت 
وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكتريا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل ال ىوائيًا بتحميميا 

 محدثة تعفن وفساد اخر . 

التموث الزراعي : تعد الزراعة مصدر لثالث أنواع من المموثات وىي االمالح وعمى  -3
 رأسيا كموريد الصوديوم والمموثات العضوية ثانيًا والمبيدات الكيمياوية ثالثًا . 

مياه المطر المموثة : تتواجد ىذه المياه خاصة في المناطق الصناعية ألنيا تجمع اثناء  -4
المموثات الموجودة باليواء , والتي من اشيرىا اكاسيد النتروجين  سقوطيا من السماء كل

 .  (1)واكاسيد الكبريت وذرات التراب

المفاعالت النووية : وىي تسبب تموث حراري لمماء مما يؤثر تأثيرًا ضارًا عمى البيئة  -5
وعمى حمايتيا مع احتمال حدوث تموث اشعاعي ألجيال الحقة لإلنسان وبقية الكائنات 
ويحدث التموث الحراري نتيجة زيادة الطمب عمى الطاقة لدى بعض الدول ويسبب زيادة 
كبيرة في التموث الحراري حيث يستخدم الماء كمبرد لمحطات توليد لطاقة وفي بعض 
العمميات الصناعية االخرى ثم يعود لألنيار تارة اخرة محدثًا ارتفاعًا ممحوظًا في درجة 

ًا يقصد بتموث المياه ىي وجود تغيير في مكونات المجرى او . وعموم (2)حرارة مياىيا
تغيير حالتو بطريقة مباشرة او غير مباشرة بسبب نشاط االنسان بحيث تصبح المياه اقل 
صالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة لمشرب او الزراعة . وبسبب ازدياد النشاطات 

 .(3)حي فقد ادت الى زيادة تموث المياهالزراعية والصناعية والتنموية في كثير من النوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  websiteestralesy@2000-2001( ندوة المياه , بحث من االنترنت عمى الموقع : 1)
 . 43, ص  2111الكتاب الحديث , القاىرة , ( ابراىيم سميمان عيسى , تموث البيئة , دار 2)
 11( منتظر فاضل البطاط , تموث المياه في العراق واثاره البيئية , مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية , المجمد3)

 .  125, ص 2119,  4العدد 
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 المطمب االول : اسباب التموث

عندما بقوم بزيارة المحافظات العراقية ويطمع بوضوح ان االنسان قص يصاب بالذىول    
عمى التموث البيئي المستفحل في بقعة في العراق وعمى سبيل المثال وفي دراسة سابقة 
اعدىا باحثون في جامعة بغداد ان المستشفيات اصبحت أىم مصادر التموث لممياه في 

وحدات معالجة مياه منيا فقط  25مستشفى في العراق يضم  126العراق فمن مجموع 
مرتبطة بشبكة مجاري ولكن الشبكة نفسيا غير منتيية مستشفى  33خاصة بينما يوجد 

مستشفى االخرى فال يتوفر فييا اي شكل من أشكال المياه  68بوحدة معالجة مياه , اما الـ 
منيا  8تصرف مياىيا الى نير الفرات , و 25منيا مياىيا الى نير دجمة و 31وتصرف 
. وأكدت وزارة  (1)اخريات تصرف الى شط العرب4ياىيا الى نير ديالى , وتصرف م

طن من المواد الصمبة غير  311الى  251الصحة العراقية ان ىناك ما يتراوح من 
عدة دراسات عممية بأن  المعالجة تصرف في االنيار العراقية بصورة مستمرة , حيث اثبتت

ث ومن الخطورة شرب الماء فيو حيث ان جزء كبير من مياه نيري دجمة والفرات ممو 
النفايات المنزلية وبقايا الطعام ومشتقات النفط كميا تسكب في النيرين بشكل متكرر يوميًا 

, وىناك أسباب كثيرة  (2)فتصبح ىذه المياه غير صالحة ال لالستخدام البشري وال الزراعي
 تؤدي الة تموث المياه وأىميا : 

ي اراضي زراعية جديدة سيرافقو استخدام كبير في االسمدة ان استخدام المياه لر  -1
 .  (3)والمبيدات التي تذىب بدورىا الى المبازل المؤدية الى النير ستزيد من تموثو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1                       )Islam on line m 1/10/2003                                                         
 ( حسين عمي غالب , تموث مياه النيرين ومضاعفاتو ,2)

http:// www.babanspp@gawab.com  
, جواد عل فالح , ناصر والي فميح , االىمية الجيوبولتيكية لممشاريع المائية التركية في اعالي ( حبيب راضي طمفاح 3)

  16, ص 2111حوض نير دجمة وتأثيرىا في االمن المائي لمعراق , 

http://www.babanspp@gawab.com/
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ان التغيير المناخي الذي سينتج عن قمة المياه في دجمة والفرات سيؤدي الى ارتفاع  -2
وقمة سقوط االمطار مما سينتج عنو زيادة تركيز االمالح  درجات الحرارة وزيادة التبخر

 النيرين بمعدالت أكبر مما ىي عميو والى زيادة معدالت التموث .  المذابة

ان زيادة النشاط البشري ورمي المخمفات الثقيمة من االستيالكات المدنية او الصناعية  -3
 تؤدي الى المزيد من التموث في النيرين . 

العالية من المواد العضوية في مياه المجاري ومياه الصرف الزراعي المحول  ان النسب -4
الى الخزانات المائية أسفل النيرين داخل العراق سيتسبب في ىالك الحياة الزراعية نتيجة 

 .  (1)معدل االوكسجين الذائب وكذلك الحال بالنسبة الى المجرى المائيإلنخفاض 

جيدة بما في  ر دجمة القريبة من الحدود السوريةيوتعتبر النوعية الحالية لممياه في ن    
ذلك المياه التي تنبع في كل من تركيا والعراق , ولكن ال تمبث نوعية المياه ان تسوء مع 
اقترابيا من المصب بسبب التدفقات المموثة من المناطق الحضرية مثل بغداد . بسبب 

تحتية لمعالجة ميا الصرف الصحي . أما نوعي مياه الفرات الداخمة الى البيئة ال ضعف
العراف فأقل جودة من نوعي مياه نير دجمة ألنيا تعاني من التدفق المرتد لمشروعات الري 
في تركيا والجميورية العربية السورية , ومن المتوقع ان تزداد سوءًا مع خضوع المزيد من 

تحويل مجرى الفيضانات الى الخزانات البعيدة من المجاري  االراضي لعمميات الري وبسبب
المائية في الثرثار والتي ال تمبث ان تعود الى النير وتقوم المياه المخزنة ىناك بأمتصاص 
االمالح الموجودة في الثرثار . كما ان نوعية المياه في كل من دجمة والفرات تتدىور بسبب 

رية في العراق فضاًل عن التموث في المناطق التدفقات المرتدة من االراضي المرو 
 .  (2)الحضرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 58, ص 2114( د. أنعام سالم ناجي وتوت , مشكمة المياه في العراق , بحث في الجغرافية السياسية , 1)

  //:ara-cp-www.fao.org.wateriraq.irqhttp ( العراق , شبكة المعمومات ) االنترنت ( , عمى الموقع االتي 2)

http://www.fao.org.wateriraq.irq-cp-ara/
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تحديد نوعية المياه ويمكن تصنيف تموث المياه في العراق الى عدة أنواع يمكن من خالليا 
 : المموثة

تموث مياه الشرب : يعاني قطاع مياه الشرب من العديد من المشاكل والتي ترجع الى  -1
تآكل شبكات أنابيب نقل المياه الصالحة لمشرب . اضافة الى التموث البكتريولوجي في نقاط 

 .  (1)شبكات المياه المعالجة
  -تي :تموث مياه االنيار : يمكن تصنيف أنواع تموث مياه االنيار العراقي باال -2

التموث الناجم من انتشار حالة الفوضى واعجز امكانية متابعة حاالت رمي  -أ 
 الفضالت المختمفة في االنيار . 

التموث الناتج عن المواقع المموثة التابعة لممؤسسات الدولية العسكرية المتروكة  -ب 
 وىي ذات طبيعة سمية والتي تؤثر بشكل مباشر عمى االحياء عن طريق الغذاء .

 القوانين والتشريعات الميتمة بسبل حماية مصادر المياه العراقية من التموث  ضعف  -ج 
 .  (2)حاالت التسرب المتكررة لمنفط الخام الى مياه االنيار وألساليب مختمفة -د 
تموث المياه السطحية والجوفية : يعتمد المجتمع العراقي في غالبية شرائحو عمى   -3

المياه الصحية لنيري دجمة والفرات مصدرًا لمياه الشرب ومياه االستخدامات المنزلية 
أزمة شح المياه الجوفية وخاصة في المناطق والصناعية والزراعية , ولكن مع تفاقم 

ت الصدور المائية الى التموث بمياه الصرف الصحي الجنوبية والوسطى , وقد تعرض
المعالجة جزئيًا والمصرفة الى االنيار ويمكن ايجاز أىم أسباب التدىور النوعي في ىذه 

 المياه وفق االتي : 
رداءة المصدر المائي وتعرضو الى التموث من مصادر عديدة مع ضعف الرقابة  -أ 

 البيئية في المحافظات . 
 يع والمجتمعات المائية التي مضى عمييا سنوات طويمة . كفاءة المشار تدني  -ب 
تحتاج العديد من المشاريع والمجمعات المائية الى االدوات االحتياطية ومعدات   -ج 

 مواد التعقيم . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( زينب حسين , آفاق ستراتيجية , تموث المياه في العراق وطرق معالجتيا , جريدة الصباح 1)
http:// www.alsabaah.com/paperi:php3  

  31, ص 2119, 1( حيدر محمد عيسى , العوامل المؤثرة عمى نوعية مياه االنيار العراقية , مجمة المياه , العدد2)

http://www.alsabaah.com/paperi:php3
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 واحالل كوادر غير كفوءة . تسرب الكوادر الكفؤة خارج نطاق مديريات المياه  -د 
كثرة النضوحات من الشبكات مما يسبب تسرب كميات من المياه المعقمة من  -ه 

خول المياه الجوفية او مياه الصرف الصحي الى شبكات مياه جية كما بسبب د
 .  (1)الشرب

 المطمب الثاني : نتائج التموث
ان المياه المموثة تسبب أمراض كثيرة منيا أمراض الكمى واالمراض الباطنية ويرجع    

الى تموث  ىذا التموث الى تيالك شبكات أنابيب نقل المياه وتسرب المموثات باالضافة
مياه دجمة والفرات بالمواد الكيمياوية والمواد السامة المستخدمة في الزراعة في مناطق 
المنبع والمجري. واعتبرت الشركات التي أوقفت دعميا لممشروع التركي ) مشروع 
الكاب(* مشروع االبادة الجماعية ألنو يشرد الماليين في دول المجري والمصب , 

. ومن نتائج تموث  (2)وسوريا الى أراضي صحراوية أو قاحمةوتحول أراضي العراق 
 :  (3)المياه االخرى ىي

 االمراض الخطرة التي تصيب االنسان بواسطة مياه المجاري غير المعالجة منيا :  -1
 االلتياب . -
 الكوليرا . -
 االصابة بالنزالت المعوية . -
 التيابات الجمد  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... المسببات واالخطار متاحة عمى شبكة المعمومات الدولية ( مثنى عبدالرزاق العمر , التموث في بالد الرافدين 1)

 . 6, ص  http://www.latifrashid.iqاالنترنت عمى الرابط 
 . 1( عبداهلل حسون محمد , مصدر سبق ذكره , ص2)

* ) مشروع الكاب ( والذي يسمى مشروع جنوب شرق االناضول وىو من المشاريع الكبيرة الذي خططت لو تركيا 
بدراسات موسعة لتحديد أوجو استغاللو والسيما في ارواء مساحات واسعة من االراضي الزراعية الجديدة وتوليد الطاقة 

( سدا 22س ( حتى الحدود السورية ويتضمن ىذه المشروع )الكيربائية لمناطق تمتد من جنوب سمسمة جبال ) انتي طورو 
( محطة توليد كيربائية . ويقع ىذه المشروع في االجزاء الجنوبية الشرقية من تركيا المحاذية لمحدود التركية مع 19و )

  http://www.almadappaper.ntىذا المصدر مأخوذ من الموقع التالي : العراق وسوريا . 
  http://www.beezah.comعمى الرابط التالي : نتائج تموث المياه ( 3)

http://www.latifrashid.iq/
http://www.almadappaper.nt/
http://www.beezah.com/
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رة الطيور بالكائنات الحية االخرى : االضرار بالثروة السمكية وىجالضرر   -2
واالضرار بالشعب المرجانية والتي بدورىا تؤثر عمى الجذب السياحي وىي في نفس 

العديد من االسماك من ىذه الشعب المرجانية الوقت عمى الثروة السمكية حيث تتخذ 
 سمنًا وبيئة ليا . 

وكذلك تحتوي المياه المموثة عمى مواد غريبة عن مكونيا الطبيعي , قد تكون صمبة 
او مواد دقيقة مثل البكتريا او ة أو عالقة , او مواد عضوية لو غير عضوية ذائبة ذائب

الطحالب از الطفميات . مما يؤدي الى تغيير خواصو الطبيعية او الكيميائية او 
االحيائية مما يجعل الماء غير صالح لمشرب أو االستيالك المنزلي , كذلك ال يصمح 

. ويعتبر الماء ىو أصل الحياة كميا , فال  (1)استخدامو في الزراعة او الصناعة
وليذا اي شخص أو كائن حي ان يعيش عمى سطح االرض من دون المياه يستطيع 

يعتبر تموث المياه من المشاكل الكبرى التي يواجييا االنسان في العصر الحالي , اذ 
حيث ان العديد  ان نسبة التموث في مياه االنيار والمياه العذبة وغيرىا قد ارتفع كثيراً 

من سكان العالم ال يجمعون مصدرًا لممياه العذبة او الصالحة لمشرب , وليذا فعمى 
 الجميع ان يعمل معًا عمى ايجاد الحمول والقضاء عمى ظاىرة تموث المياه . 

حيث تؤثر المياه المموثة عمى االنسان والكائنات الحية االخرى وعمى البيئة من حولنا 
ق المختمفة , وان التأثيرات والنتائج لتموث المياه تكمن في عدم ايجاد من الطر بالعديد 

مصادر لممياه العذبة وشرب المياه المموثة , وقد تؤثى عمى االنسان من دون شربيا 
بطريقة مباشرة , اذا ان تناول النباتات المروية بالمياه المموثة او االسماك والكائنات 

مموثة تؤدي ايضًا الى تعرض االنسان لألمراض البحرية التي تعيش في المياه ال
 . (2)المختمفة الناتجة من تموث المياه

 ( 3)وأخيرًا البد ان نتناول بعض الحمول التي من الممكن ان تساعد في حل ىذه المشكمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   /http://www.ar.m.wikipedia.org/wiki( تموث المياه عمى الموقع االتي : 1)
     doo3.com http://www.mom( ابراىيم ابو غزالة , نتائج تموث المياه عمى الموقع االتي :2)
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التموث السكاني : ان ىذه المشكمة ال يمكن ان تحل اال بمحاولة عدم تشجيع  -2
التجمعات السكانية الكبيرة جدًا وتوزيع فرض العمل في القطر وكذلك تشجيع مبدأ 

العممية ستكون صعبة , لذلك فأن الوجو الثاني لحل اليجرة المعاكسة , ونعتقد ان ىذه 
ىذه المشكمة ىو عالجيا بأنشاء شبكات المجاري القديمة لممدن الكبيرة كبغداد او 
الموصل والبصرة وكذلك انشاء محطات تصفية لمعاممة الفضالت قبل طرحيا الى 

 النير . 
 .  (1)لصرف الصحيوكذلك ىناك بعض الطرق الحديثة التي يتم فييا معالجة مياه ا

المعالجة االولية : وىي الطريقة التي يتم فييا التخمص من المواد العالقة والصمبة   -1
 بطريقة الترشيح والترسيب . 

المعالجة الثانوية : وفييا تستخدم الطريقة البيولوجية مثل البكتريا التي تؤكسد المواد   -2
 العضوية .

المعالجة الثالثية : وىي المعالجة النيائية وفييا يتم التخمص من البكتريا   -3
 والفيروسات والمركبات العضوية . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5مصادر تموث المياه , مصدر سبق ذكره , ص (1)
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 الخاتمة
 

تحاول ىذه الدراسة ان تدرس الواقع المائي في العراق عمى ضوء ما متوفر من    
إمكانيات وما ىو متوقع مستقباًل . لقد تم تشخيص مشكمة المياه عمى أنيا ذات ثالثة ابعاد 
االول مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية والثاني محمي داخمي بسبب سوء التخطيط وادارة 

 والثالث يعد اقميمي بسبب كون مصادر المياه العراقية خارج الحدود العراقية. الموارد المائية 

عمى ضوء الدراسات المستقبمية التي عرضة وضعًا مأساويًا لممياه في المنطقة عمومًا فقد 
قدمت الدراسة بعض التوصيات ومنيا تأسيس قناة تربط نير دجمة بالفرات في موقع جنوب 

إضافة الى سد لشط العرب لتنظيم تصريف المياه الى الخميج  بغداد وشمال سدة اليندية
 العربي واقتراح فتح ألستثمار بحر النجف كخزان مائي طبيعي .   
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