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المقـدمـة:
األمن هو التنمية ودون تنمية ال يوجد أمن
األمن المائي Water Securityحماية الموارد المائية المتاحة من التهديدات الخارجية ،وضمان استمرارها ،وحرية
استخدامها وفق المتطلبات واألولويات الوطنية والقومية والقدرة على تطوير هذه المصادر المائية وتنميتها بما يالئم مع
اإلحتياجات المتجددة للمياه في المستقبل المنظور.
مفهوم األمن المائي ويرتكزعلى عدد من األسس هي:
 .1اعتبار المياه عامل اقتصادية وبيئي وبالتالي هدر المياه أو عدم ترشيد استخدامها سيؤدي الى إلحاق أضرار
بالبيئة.
 .2المياه هي إحدى المتطلبات األساسية للتنمية ،إذ من دون المياه ال يمكن القيام بعمليات التنمية في القطاعات
االقتصادية المختلفة.
 .3الندرة في المياه هي األساس والتناقض بين محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه تصبح المياه ثروة
استراتيجية من يملكها له السيطرة على أن يؤثر وأن يوسع دائرة نفوذه.
 .4إن التنافس على مصادر المياه بين دول المنطقة يجعل من هذه السلعة الحيوية ذريعة حرب في بعض األحيان.
لذا يعتبر إن الهدف األساسي لألمن المائي هو تحقيق:
الكفاية ....االستدامة ....العدالة .....اإلدارة المستقلة للموارد المائية ...ولإلدارة المستقلة
ترتبط الموارد المائية في العراق بدرجة كبيرة بكمية االمطار والثلوج التي تسقط في احواض االنهر الرئـــيسية ( دجلــة
وروافـــده والفــرات ) وكــــذلـك بسياسة التشغيل للســدود والخزانـات المقامـة اعالي االنهر المشتركة في كل من تركيـا
وسوريــا وايران نظرآ لقيام تلك الدول بالتوســــع وتـــطوير المشاريع التخزينية واالروائيــة.
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احواض االنهر
يشترك في احواض تغذية نهرين كل من تركيا وسوريا وايران والسعودي

نهر دجلة وروافده
ادناه معلومات عن عمود نهر دجلة وروافده :-
النهر والرافد

الطول الكلي كم

دجلة الرئيسي

1311

50711

الخابور

101

0771

%45

الزاب االعلى

579

70571

%45

%57

الزاب االسفل

540

77741

%05

%90

العظيم

771

11051

%111

-

ديالى

950

9711

%51

%43

%97

تركيا %40

المجموع

مساحة
الكلي

نسبة االيراد السنوي

كم5

داخل العراق

خارجه

-

%111
%57

ايران%17
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شط العرب يتكون من التقاء نهر دجلة والفرات ويعتبر المصدر الرئيسي الرواء مزارع النخيل اونافذة العراق علىالخليج .تحويل المياه إلى عدد من األنهار والجداول من الجهة اليمنى
الطول الكلي =  193كم من القرنة حتى الفاو .
 يصب في شط العرب نهر السويب الذي يتغذى من هور الحويزة وتصاريفه متذبذبة وحسب الموسم ويرد الى هورالحويزة من مياه السيول واالنهر التي تصب فيه والمتاتية من االنهر والوديان المشتركة مع ايران
كان يصب فيه ايضا في الجانب االيسر منه نهر الكارون الذي يقدر معدل وارده السنوي (( )(27.4مليار م 3ومساحةحوض تغذيته  85الف كم2

مواصفات التربة
معظم تربة في العراق هي ترب الرسوبية:
وقد أظهرت التحريات :
 أن  ٪4من المساحات المروية ذات ملوحة شديدة.
 ٪ 85متوسطة الملوحة
 ٪25قليلة الملوحة قليال.
مجموعه  ٪44من المساحات المروية على درجة من الملوحة.

المناخ
 تميز العرا ق بموقعه ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة ذات الصيف الحار والشتاء البارد ىحيث تتفاوت فيه
درجات الحرارة كثيرا وان معظم االراضي العراقية هي مناطق صحراوية وبنسبة تتجاوز عن ( )%45من
البالد التي تبلغ مساحتها حوالي  438الف كم .. 2
 درجة الحرارة العظمى اليومية تتجاوز C 05في أشهر الصيف .ويبلغ متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء،
اليومي C 25
 معدل سقوط األمطار على العراق أقل من  184مم  /سنة وفي سوريا أكثر من  282ملم  /سنة بينما تركيا هي
أكثر من  043مم  /السنة)،.
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اسباب ارتفاع معدالت الطلب ونقص المعروض المائي في العراق
اوال التغييرات المناخية:
هنالك العديد من الدراسات التي اعدت ظاهرة التغير المناخي أصبحت حقيقة واقعة بات علينا التعامل معها بجدية بعد أن
أثبتت الدراسات العلمية الحديثة وجود عالقة وثيقة مابين ا المناخ له والموارد المائية يعتبر اكثر الموارد الطبيعية التي
تتاثر بهذه الظاهرة.
وان العراق سيواجه نقصا في مياه االمطار قد يصل إلى  % 25خالل السنوات الخمسين القادمة إضافة إلى زيادة في
تكرار دورات الجفاف وهذا األمر سيكون له إنعكاسات إقتصادية واجتماعية كبيرة ،وأنه حتى عام  2545سيضر نقص
المياه وتلوثها على االرجح باالداء االقتصادي
التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة :يتوقع أن تتراوح الزيادة في درجات الحرارة فيما بين (°)5،8م ودرجة مئوية
خالل الثالثين عام وفي حدود درجة مئوية إلى (°)1،8م في كل الدول العربية ،ويقاب درجتين ونصف إلى ثالث
درجات ونصف في العراق .مما يؤدي الى زيادة معدل التبخر في العراق إلى أكثر من ( )5،,5مليار م.3

التغيرات المتوقعة في الكميات المطرية :إلى أن الهطوالت المطرية الشتوية على وان العراق سيواجه نقصا في مياه
االمطار قد يصل إلى  % 25إقليم البحر المتوسط والمناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية ستتقلص بنحو (-15
( )%25أيلول –تشرين االول -تشرين الثاني.
انخفاض وانحسار الغطاء بالثلوج:وقصرفترة تواجد الثلوج فضال عن ذوبانها بشكل مبكر،إن ارتفاع درجات الحرارة
بمقدار ( )8م يؤدي إلى انخفاض مساحة الغطاء الثلجي من ( )145555كم 2إلى ( )33555كم 2عند منابع نهر
الفرات ،كما احتمال انخفاض الهطول الثلجي بما يكافئ ( )155ملم سنويا ً في نهاية هذه القرن والذي يؤدي إلى انخفاض
بمقدار ( )%22من تصريف نهر الفرات
ثانيا :الزيادة السكانية
من اهم العوامل الرئيسية لتزايد الطلب على المياه خالل السنوات العشر المقبلة :حسب االحصائيات المعدة فان معدل
نمو السكان في العراق يقدر بحدود ( )%3وذلك للفترة من  2528-2554عليه سيصل عدد سكان العراق عام ()2528
في العراق إلى حوالي ( )82مليون نسمة.
استنادا الى زيادة السكان ومعدالت النمو االقتصادي المتوقعة لذا على الدول إعطاء األولوية لمشروعات إدارة الطلب
على المياه ،وخاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب األكبر من المياه.وتوقعت عدد من الدراسات زيادة العجز
المائي بنحو خمسة أضعاف في المنطقة اي بحلول عام  2585يصل إلى  255كيلومتر مكعب.
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ثالثا:الواقع الزراعي:
تعتبر من القطاعات الرئيسية لالقتصاد في البلدان النه هنالك نسبة من السكان الذين يعتمدون على المياه
والزراعة في معيشتهم .وان جميع المجتمعات تطمح لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لجميع السكان
باسلوب بحيث ينبغي أن تكون مستدامة بيئيا على المدى الطويل.
• تعتبر العالقة بين التربة  -المياه  -توفر المناخ المناسب لإلنتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني
أهم العوامل الطبيعية الذاتية المتاحة التي يتم تحويلها إلى موارد اقتصادية وبما يعزز األمن الغذائي .مساحة
األرض القابلة للزراعة في العراق حوالي ( )44مليون دونم أي ما نسبته ( )%24،4من مجموع مساحة العراق
البالغة ( )144مليون دونم.
• في حين تبلغ األراضي المروية  13،245مليون دونم وتشكل نسبة ( )%85من األراضي القابلة لإلرواء.
بسبب بمشكلة التملح نتيجة شحة المياه فان العراق يفقد سنويا ( )%8من األراضي الزراعية وحسب دراسات
البنك الدولي فانه يفقد سنويا على مستوى العالم بنسبة ((، )%2المياه  ،البيئة ،الزراعة)
• وعليه نسبة  %3الفرق فيما يفقده العراق اكثر من دول العالم يؤشر مدى النقص في أعمال الصيانة واإلدامة
والمحافظة على األراضي الزراعية في العراق.
• تقلص في األراضي الزراعية المنتجة حيث الخسائر BCMكل واحد من الماء يعني وضع 02855
هكتارلألراضي الزراعية الجيدة من الزراعات

رابعا:سياسات الدول المتشاطئة مع العراق:





السياسة التركية
السياسة االيرانية
السياسة السورية

السياسة التركية :
تقوم السياسة التركية على اساس حق السيادة المطلقة على مواردها المائية وحق التصرف بالمياه دون المراعاة بحقوق
الدول المتشاطئة،وسياسة تركيا ترى بان منح حصة من المياه الى الدول التي تتقاسم معها المياه وفق تقديراتها دون االخذ
باحتياجات هذه الدول المستقبلية.
• انخفاض مناسيب المياه ا في دجلة باتجاه األراضي العراقية بنسبة  %05بسبب تشييد تركيا لمنشأتها المائية في
مشاريع الغاب  GAPوهي مشاريع يصل عدد السدود والخزانات إلى نحو ( )145مشروع يصل مجموع طاقاتها
التخزينية إلى ( )135مليار م 3من مياه دجلة والفرات وروافدهما.
• تنفيذ سد اليسو عند اكتمال السد سوف ينخفض الوارد المائي ( ) ,،4مليار متر مكعب سنوبأ  ،تمثل حوالي 44
 %من الواردات السنوية لنهر دجلة.
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•  ،اما نهر الفرات :وقد أسهمت المنشأت التركية على نهر الفرات في فقدان ( )%55من مياه الفرات لينخفض
التدفق المائي فيه بنسبة خطيرة يؤدي إلى خسارة كل مليار م 3من مياه الفرات إلى نقصان ( )20الف دونم من
األراضي الزراعية وخسارة حوالي ( )%45من األراضي الصالحة للزارعة جراء إرتفاع معدالت الملوحة في
مياهه.
• إن السياسة المائية التركية تؤثر في التنمية الزراعية العراقية والسيما على الزراعة االروائية ،على الرغم من
امتالك العراق أراضي واسعة ولكن المياه هو المحدد الرئيسي للتنمية والخطط والبرامج على المدى البعيد.

بإعتبارأن هذين
أن مياه نهري دجلة والفرات هو موارد قومية تركية
َ
 في السياسة التركية المتمثلة في إدعائها َ
النهرين وطنيان عابران الحدود وليسا بنهرين دوليين وإنهما حوض ًا واحد ًا وليسا حوضين منفصلين بحيث يتم
التعويض عن النقص الحاصل في نهر الفرات من نهر دجلة من خالل موارده داخل العراق وتهدف تركيا من
سياستها هذه الى إنكار الحقوق المكتسبة للعراق وسوريا في مياه النهرين المذكورين وجعل المياه التي تنبع من
أراضيها سلعة تتمتع بعامل الندرة مما يجعلها مؤهلة للبيع وفقاً ألسعار محددة كما هو الحال بالنسبة للنفط حسب
فلسفتها هي باالضافة الى إستهدافها التحكم بمفاتيح األمن الغذائي العربي (.على العراق تحويل ازمة المياه
المحتملة الى فرصة للتنمية االجتماعية واالقتصادية الجيال الحاضر والمستقبل)
(من نشرة سكرتارية اللجنة الوطنية العراقية للسدود الكبيرة/ايلول)7117/ونتيجة لسياستها هذه اخذت باقامة مشاريع اروائية
وتخزينية متنوعة على نهري دجلة والفرات وبدون اي تشاور او تنسيق مع الجهات المعنية االخرى (العراق وسوريا وهي
ماضية في هذه السياسة وفي تنفيذ مشاريع الخزن والري على نهري دجلة والفرات)

السياسة االيرانية

قامت أيران بأستغالل تعسفي ومفرط لبعض المجاري الحدودية وأنشأت السدود االروائية وحجزت كميات كبيرة من
المياه بهدف استغاللها في أوجه مختلفة  ،وفي مقدمتها التوسع الزراعي مما أدى خفض كمية المياه الواصلة للعراق من
هذه المجاري المائية وقطعها أحياناً عن مزارعي البساتين في المناطق الحدودية  .باشرت ايران بتجاوزاتها على مياهه
منذ عام 1,38،ان اهم االنهار الحدوديه التي تنبع من ايران وتجري داخل االراضي العراقيه والتي تعد مثار الخالفات :
 .1نهر سيروان
 .2نهر الوند -
 .3نهر كنجان جم
 .4مياه نهر وادي كنكير
 .8نهر نهر قره تو
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 .0نهر دويريج
 .4نهر كرخه
 .5نهر الطيب
 .,نهر الكارون
 15انهر صغيرة:
 ،ادت المشاريع في ايران الى انخفاض مناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه األراضي العراقية بنسبة ()%25-18
بسبب تنفيذ إيران لمنشأت على روافده منها بناء سدين على الزاب الصغير وعلى نهر ديالى ،وقيام بتنفيذ سدود على
نهر الوند ادى الى تجفيف نهر الوند وتغير مجرى نهر سيروان.مما أدى إلى حرمان عدد من المدن الحدودية من
حصتها الطبيعية من المياه كما تم تغيير معظم مسار المجاري المشتركة مع العراق،حيث هناك ( )10رافد ًا مشترك بين
العراق وإيران فض ً
ال عن نهر الكاروان الذي يُعد من روافد شط العرب إذ كان يزود شط العرب بحوالي ( )24مليار م3
وهذه النسبة تفوق الكمية الواصلة من نهري دجلة والفرات.علما بانه هنالك المادة التاسعة من برتكول ترسيم الحدود
المنعقدة في الجزائر في  ((1,48االعتراف بان شط العرب هو بصورة رئيسية طريق للمالحة الدولية وعلى كل من
الطرفين االمتناع عن كل استغالل من شانه يعوق المالحة فيه )).
السياسة المائية االيرانية :
السياسة االيرانية تتصف في الجزء الواقع داخل أراضيها من حوض نهر دجلة بما يأتي:
• التعسف في أستغالل مياه المجاري الحدودية  :من خالل مشاريعها المائية التي أقامتها أو من خالل تحويل
مسارات تلك االنهار الى العمق االيراني  ،ادى ذلك الى أضعاف الزارعة في وتهجير سكان المناطق الحدودية
من العراقيين
• عدم تطبيق االتفاقيات الموجودة بشأن أستغالل مياه المجاري الحدودية
•

رفضها تطبيق قواعد القانوني الدولي عند استغاللها مياه المجاري الحدودية

السياسة السورية:

بالرغم من السياسة السورية ترى ان موضوع نهر دجلة والفرات هو موضوع قانوني وحقوق مشترمة موقفا معينا حول
مياه نهر الفرات ينص على على ان مياه هذاا النهر غير كافية لجميع مشاريع الدول الثالث ويقر بان لكل بلد له الحق في
وضع االولويات المناسبة ضمن نطاق حصته دون االضرار بحقوق الدول االخرى ويقوم على التعاون وحسن الجوار .
الال ان وبسبب السدود والمشاريع االروائية في سوريا واستغالل المياه السطحية في حوض الفرات ادى انخفاض
التصاريف والى شحة عالية .
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اما ما تتمسك كل من سوريا والعراق بضرورة عدم دمج ما بين نهري دجلة والفرات ،اعتمادا على ما ورد في الفقرة
(أ) من المادة الثانية من قانون استخدام المجاري الدولية في األغراض غير المالحية والتي ورد في مذكرة الشرح
الخاصة بها أن كون حوضي مختلفين يتصالن بواسطة قناة ال يجعل منهما جزءا من مجرى مائي واحد ،وهذا ما ينطبق
تماما على حالة حوضي دجلة والفرات من النواحي الجغرافية والطوبوغرافية ((.بالذات على ما ينطلق على ربط قناة
الثرثار في العراق الذي يربط بين نهر دجلة والفرات التي تعتمد عليه تركيا في التركيز على انهما حوض واحد وليس
حوضيين.وترى سوريا أن اإلصرار التركي على اعتبار حوضي دجلة والفرات حوض ًا واحد ًا وتبرير تعويض سوريا
والعراق بحصتهما من مياه الفرات بحصة أكبر من مياه نهر دجلة بغض النظر عن منطق السيادة الوطنية والمردود
السلبي للنقص الحاد في مياه نهر الفرات وانعكاساته على المشاريع الزراعية على ضفاف ذلك النهر في دول المجرى
والمصب واعتبارهما حوض ًا واحد ًا هو من أجل تعويم المشاريع الكثيفة والمقامة في أعالي نهر الفرات مقابل قلتها على
نهر دجلة.

االستنتاجات
تكرار ظاهرة الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية وندرة في أالمطار وتذبذب في كميات سقوطها بين
مناطقها تؤدي الى:
 .1زيادة النقصان في المياه انخفاض تصاريف ينابيع األنهار وكمية الجريان السطحي
 .2زيادة االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية :مما سيزيد من الطلب على الموارد المائية
وانخفاض في إنتاجية المحاصيل األمر الذي يهدد االمن الغذاٍئي في البلدان المتأثرة.
 .3نقص تغذية خزانات المياه الجوفية :من المتوقع أن ينخفض تغذية خزانات المياه الجوفية
بنحو . %45-35
تأثير السياسات المائية مع الدول المتشاطئة عدم تطبيق االتفاقيات ووفق منظور االقتصادي لها فان
ااالمن الغذائي يتم على مدى توفر المياه ،السيما ان هناك خطط ًا واسعة الستخدام المياه من قبل دول
المنبع في ضوء االستخدام غير المنصف الجاري من قبل الدول المتشاطئة ألحواض األنهر المشتركة.
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