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 المقدمة
بلدد يد  العدالم  هي والدوني  يد  مد  همدم مكزاد األ ا مد  ال دوم   يعد موضوع المياه واحددا  

زادو   مدا ي  ا قاليم الجاية وشدب  الجايدة الزد  زعزمدد ملدد مشدادك شدحيحة للميداه  ومداد السيما 
وميدا يضدات زيديدد  خدك لمشدادك الميداه   م  خاكج الحدود الدولية اما مدو الحداب باليسدبة للعدكا 

شدادك الخاكجيدة مد  السدينك  ملدد ب النبيعة وقحنيا بالمياه  مو محاولة دوب المذالد جايب ج
  لزح ي  همدات إسدزكازيجية وجيوبولزيايا   وسياسيا   وزيمويا   قزشاديا  إسزخداميا ا  المياه اليابعة مييا و 

  ز دداي  هحدداوب االييميددة والسددينك  هو للضددقن لزح يدد  مااسددب محدددد   امددا ز عددب زكايددا الزدد  ز
 . المياها م  بالمياه والحشوب ملد الناقة الكخيشة م ابب 

حزمداالأل قيدام حدكوب وشدكاماأل سدزز اقم إقزشدادي كيد  ا  إ  زحوب الميداه إلدد سدسي سياسد  و    
وززأ م بمكوك ال م  بسبب يمو حجم السداا  والزيميدة االقزشدادية واالجزماميدة الزد  سدزحزاج إلدد 

 لب  مشالةمما ززنو  حزياجاأل مائيةإمما ززنلب  مشالة ا م  القذائ  م   م يد م  المياه  يضس  
  ال  بأسدددزمكاك ومعالجددة ةبعددازميييددا مددد  سزشددسي االكاضدد  ال كاميددة ومعالجدددة يسددبة الملوحدد  إ

 .  م  ا م  الوني  العكاق  كايا هساسيا   ؤدي الد ي دا ز اقميا سي
  باالضدداية إلددد الزقيددكاأل يدد  الميدداو العددالم  وز دداقم مشددالة االحزبددا  الحددكاكي ومددا ييددز  مييددا   

ين ة المياخية إذ سززوس  ميان  الج ات ي  ا قاليم الجاية وشب  الجاية  حت لألد مما يؤدي ال
 .  ملد حساب الميان  شب  الكنبة المحدد  ليا

إلددد البحدد  يدد  مددذا الموضددوع  يدداديعزذاكمددا وريكمددا مدد  الزدد   زددم الزدد  السددبابإ  مددذه الددذا يدد   
 .  اليام
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 البحث : هدف  
بيدا  االاداك المزكزبدة ملدد ز لديي زكايدا للميداه مد  ياه بي  العدكا  وزكايدا  و زحليب موضوع الم    

الحلددوب لمعالجددة موضددوع خددك   ومحاولددة إيجدداد العددكا  ومددا ييددز  مييددا مدد  م بدداأل إقزشددادية  ه
 المياه الذي يعزبكه العكا  مشالة ابيك  يعاي  مييا ميذ يزك  نويلة .

 
 : ة البحثيلاشكإ

يزيجدددة  ويوميدددا   بز ددداقم مشدددالة الميددداه وه مزيدددا الحددداد  يددد  العدددكا  اميدددا   ززمادددب مشدددالة البحددد     
وهبعددداد مدددذا الزيديدددد   مشددددكما زكايدددا وبدكجدددة محددددود  إيدددكا  وسدددوكياالزددد  للزيديدددداأل الخاكجيدددة و 

الخدداكج  سددزناب اميددة الميدداه ويوميزيددا مدد  خددسب الزلددو  الددذي سددزحدا  دوب الميبدد  ومشدداكيعيا 
 . االقزشادية والزيموية

ببدددوادك الزقيدددك  ةلمشدددادك الميددداه يددد  العدددكا  والمزمالدددخدددك هوميددداو موامدددب اخدددك  زمادددب زيديدددد     
الميدداخ  العددالم   الددذي زسددبب  مشددالة االحزبددا  الحددكاكي يدد  العددالم الددذي سدديؤدي إلددد م يددد مدد  

الزددد  زضدددكب ميدددان  حدددو  دجلدددة الشدددحة يددد  ا منددداك وزذبدددذبيا  وز ايدددد يددد  موجددداأل الج دددات 
وادذلو   وي دي ابيدك يد  المحاشديب ال كاميدة  شحة ال كامدةسيؤدي بدوكه الد  ذلوأل  اب وال كا

عددكا   والددذي سيسددامم يدد  زدددموك الزيميددة االقزشددادية يدد  ال  ي ددي يدد  الاددكو  الحيواييددة والسددماية
ممددا يددؤدي الددد ضددعت  يييددا  لسددد الددي ي الحاشددب سددزيكاد الميزوجدداأل ال كاميددةإ يدداد   مدد  اددم و 

 االقزشاد العكاق  .
 

 فرضية البحث :
مدابي  الددوك الزكاد  زجداه  يجابيا  هه  مياو مسقة دالية زؤاك  م ادمايكضية ينل  البح  م  ي    

الددزحام بالميدداه االقليميددة وبددي  إيخ ددا  اميددة الميدداه الددواكد  الددد العددكا  مبددك ييددكي دجلددة وال ددكاأل 
 ومو ماييجم مي  االضكاك باإلقزشاد العكاق  . 

 
 منهجية البحث :

المددديي  الزلحليلددد  يددد  دكاسدددة مشدددالة الميددداه يددد  العدددكا  والددددوك الزكاددد  يييدددا ملدددد مزمددداد اال زدددم   
 . الوش   
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 هيكلية البحث :
 م  هجب هاباأل يكضية البح  البد م  ز سيم البح  الد محوكي  : 

 وززضم  : والدوك الزكا  يييا المحوك االوب : مشالة المياه ي  العكا 
 قيكاأل المياخيةمشالة الزاوال  : 
  لمياه م  العكا مشالة زكايا ي  ز ليب اااييا  : 

  ي  العكا  المياهلمشالة  الحلوب الم زكحةالمحوك الااي  : إداك  المواكد المائية و 
 : الوسائب واالدواأل المزاحة  : هداك  المواكد المائية هوال  

 ااييا  : الحلوب الم زكحة لمشالة المياه ي  العكا  
   ك الاال  : هاك مشالة المياه ملد االقزشاد العكاق  المحو 
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 المحور االول
 والدور التركي فيها  مشكله المياه في العراق

   
باق  اليشاناأل البشكية ا خك  بشاب  الز  زعزمدما زعد المياه م  همم المواكد النبيعية

  وبشاب ريك مباشك ي  مملياأل وريكذلوال كامة والشيامة واالسزخداماأل المي لية ا  كمباش
 عد المسنحاأل المائية إماايياأل ميمة يما  اسزاماكما ي  وز  الي ب هو الزبكيد ي  الشيامة

 السياحة .قناع 
زدد داد همميددة الميددداه يدد  الميددان  الشدددحكاوية وشددب  الشددحكاوية بشددداب ابيددك     وجودمدددا و      

وزدد داد همميزيددا بز ددادم الدد م  بسددبب يمددو حجددم   زيموزو يعيددا يحدددد زو يدد  السدداا  ونبيعددة يشددانا
والحاجة إلد زوييك ا مد  القدذائ  الدذي االقزشادية واالجزمامية الساا  وزيام  مزنلباأل الزيمية 

 .يعزمد زح ي   ملد ويك  المياه لل كامة 
عوامدددب يوميزيدددا يزيجدددة ل لدددو ززماددب المشدددالة الح ي يدددة للميددداه يددد  العدددكا  بزيددداقي اميازيدددا وزو     

نبيعية مزمالة بالزقيكاأل الحاشلة ي  مياو العدالم بسدبب هدامك  االحزبدا  الحدكاكي الدذي ز اقمدأل 
 .(0)وريك ذلو...الخ  زلو  المياههبك ما مشالة ويزيجة لعوامب بشكية مد    0991 ااكه ميذ مام 

جواك الز  هخدذأل اآلااك السياسية والجيوبولزياية الز  هيك زيا سياساأل دوب اليضس  م  وجود    
مددك   اي بزيهديم ميداه ا ييداك الدوليدةزيديم  ملدد المدواكد المائيدة  ضداكبة بال دايو  الدددول  الخد

 . الحائن ومييا ييكي دجلة وال كاأل
هخددك   سددباب وه ومدددم وجددود حلددوب ممايددة ضددعت إداك  المددواكد المائيددة يدد  العددكا مدد  امددا ه    

 .(2)م  المشااب مكضأل مياه ييكي دجلة وال كاأل الد الاايك 
 وم  همم مذه المشاسأل االز  : 

 مشكلة التغيرات المناخية: أوالا 
ز اقمأل مشالة االحزبا  الحدكاكي يد  العدالم يزيجدة  م  ال ك  ال ائأل ألايميذ منل  الزسعيي

والزد  هدأل إلدد   للزلو  اليوائ  واالخدزسب يد  يسدب ماويداأل القدست القدا ي يد  النب داأل العليدا
زقيدكاأل ن سدية يد  الضدقون ومد  ادم حكادة يدز  ميد  ممدا   كجة حكاك  الاك  ا كضديةاكز اع ي  د

 .  د م يد م  الج ات واالحزكاك العالم يعاسأل ملوالز  ه  الكياي
ذا ما اسزمكأل هسبابيا و ي  ز ايد  هخذأل ومذه المشالة     سدزاو   مز لبدة زقيدكاأل مياخيدةي  هدب ا 

كيددة وشددب  المداكيددة والميددان  المعزدلددة الدايئددة  ويدد  مددذه  ااكمددا سددلبية وابيددك  ملددد العددكو  المدا
الميان  ي   العدكا  ومحيند  اإلقليمد  والزد  زمادب ميداب  ييدكي دجلدة وال دكاأل  يسدوت زشديد مدذه 

 .  وشحة ا مناك وزذبذبيا  الميان  م يد م  موجاأل الج ات
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لج دات وشدحة إذ زوالأل موجداأل مد  ا وحزد اال   0999ولعب الزقيكاأل واضحة ميذ مام 
الماضية  ي د زساب أل دوب جيوب ركب  سديا يد  الشداو  االخيك  وخاشة ي  السيواأل   االمناك

 . (3)  ونوب هشيك الشيت وموجاأل الحك الشديدكم  شد  الج ات وشحة ا منا
 والشاب االز  يوضح محدودية وشحة المواكد المائية ي  العكا  .

 
 في العراق( مخطط يبين مشكلة المياه 1 رقم )شكل

 

 
 .2102مشالة المياه .. الااكاة ال ادمة  كابنة الدبلوماسيي  العكاقيي   بقداد  المشدك:       

      (www.albasrah.net.p2)                                                                          

     

 : م  خسب  واضح ا ااكمبدأل المياو العالم    الزقيكاأل ي  ا  و 
 شحة األمطار وتذبذبها_ 

 

محدودية المواكد 
 6336 المائية

 3ملياك م

مشكلة المياه )أزمة مياه 
حقيقية( النقص الحالي 

 3مليار م 01أكثر من 
 سنويا  

 اسباب هدر المياه

التهديد الخارجي للمصادر 
ولية الخارجية )مصادر المياه الد

 %.57المشتركة( وهي تشكل 

 األمن الغذائي

 العنصر البشري 
قلة في الخبرة، 
 والتدريب، والوعي

قصور وقلة القوانين 
والتشريعات التي تحافظ 
 على الموارد المائية

 

ضعف تنمية الموارد المائية وعدم 
)البحث عن مصادر أخرى( ضعف 

المحافظة على المصادر الطبيعية وعدم 
على حصاد األمطار ، وغياب التأكيد 

 المحافظة على المياه من التلوث

غياب 
التكنولوجيا 

ضعف 
 األسس الفنية

 تزايد الطلب على المياه

النمو 
 السكاني

التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

ضعف إدارة الموارد المائية غياب التخطيط 
القصير والبعيد المدى، ضعف اليات الصيانة 

للموارد المائية وغياب المؤسسات المتخصصة 
بالموارد المائية وضعف إمكانيات الكوادر الفنية 

   المسؤولة عن إدارة الموارد المائية.

مناخ العراق)جاف وشبه جاف( فضال  عن 
تغيير المناخ العالمي باالتجاه السلبي وتفاقم 

 مشكلة التصحر.

التلوث البيئي لمصادر المياه )المياه 
الثقيلة، االسمدة، المبيدات، التلوث 

ئي، الصرف الصحي، الصرف الهوا
 الزراعي، المخلفات الصلبة....الخ(
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وقدد ازضدح   ل د زادككأل يد  خدسب السديواأل العشدك ا خيدك  هدامك  الج دات وايحسداك ا منداك    
ولي  يد  دوب جيدوب ردكب  سديا  امدا إ  ؤ ذلو م  خسب الز اكيك والدمواأل الكسمية لمعهم المسد

 وبعدد  المحندداأل الزكايددة والسددوكية واإليكاييددة زشدديك إلددد زكاجدد    المحندداأل المياخيددة يدد  العددكا
كضددكوم الزكايددة اايددأل زسددزلم معدددب ه  محنددة يجددد هاميددة ا مندداك السدديوية  يعلددد سددبيب المادداب 

  ولاد  مدذا المعددب السديوي (0991-0991)مد   مدوامملدم خدسب اال (702يحدو)مجموع سديوي 
ي  إضدددملدددم  امدددا إ  محنددداأل  (901)غ يحدددوذ بلدددإخدددذ يزكاجددد  ه (2111-0925)مددد   مدددواملس

اذ   (2111-0925)مدد   مددوامومددورس وسامسددو  زكاجعددأل يييددا اميدداأل الزسدداقن خددسب ي دد  اال
ملدددم خدددسب  (0212) يحدددو ملدددم ومدددورس اايدددأل (792) ملدددم وهشدددبحأل(212)  يإضددداايدددأل يددد  

ملدم وهشددبحأل  (537) ملدم وسامسدو  اايددأل (0099يحددو)وهشدبحأل  (0991-0991) مدواماال
 . (  2111-0925م  ) موامملم خسب اال (519)يحو
يدد  اإليددكاد المددائ  السدديوي اخددذ يحشددب يدد  همددم ميدداب  دجلددة وال ددكاأل   ومددذا يعيدد  إ  زياقشددا      

هخدذأل زينبد  ملدد اميدة الزسداقن يد  العدكا   ي دد زكاجعدأل اميدة الزسداقن يد  ممدوم  ةومذه الحالد
 مدددام ولقايدددة 0999 مدددام عشدددك ا خيدددك  مددد المحنددداأل المياخيدددة العكاقيدددة وخاشدددة يددد  السددديواأل ال

إلدد   هد (2119 -2115)ة ا منداك خدسب مدام   ولعب مدا حشدب مد  شدحة يد  اميد2119
سددزمكأل العواشدت الزكابيددة والقباكيدة زضدكب العددكا  مد  شددمال  هم يدد مد  الج ددات والزشدحك  ي دد 

   الكبي  والخكيتم  ي  يشل    مواسم مبوبيا النبيعيةهإلد جيوب  ملد نوب السية  ي  حي  
ا   اخندددك مدددا سدددييز  مددد  زددددامياأل الزقيدددك الميددداخ  مدددو  حدددت يددد  ا ين دددة المياخيدددة و  ، زحديددددا  

يداقم يييدا مشدالة الزشدحك مدو مدا و   وزحوب الميدان  الحديدة وشدب  الكنبدة إلدد ميدان  شدب  جايدة
 . (9) سواء م  نكي  الزعكية هو بالنك  ا خك 

ي والزقيددك الميداخ  يد  الميددان  الجايدة وشدب  الجايددة بدك  زدددامياأل االحزبدا  الحدكاك هومد  
كز ددداع دكجددداأل الحدددكاك  إكز ددداع معددددالأل الزبخدددك السددديوي بشددداب ابيدددك بسدددبب إوشدددب  الكنبدددة  مددد  

والزد  ز يدد مد  مجمدوع   واإلشدعاع الشمسد   وزأايكما ملد مياشك المياو ا خك  احكاة الكيداي
ندداأل لعددالم  يمجمددوع الزبخددك السدديوي يدد  محالزبخددك السدديوي الددذي يعددد مدد  هملددد المعدددالأل يدد  ا

ملدددم يددد  محندددة  (2902)ملدددم يددد  محندددة الحددد  و  (9757) زدددكاوي بدددي يوسدددن وجيدددوب العدددكا  
ملدم يد  محندة  اخدو  (2512)زدكاوي بدي  ي وهيضا مكز   ي  المحناأل الشمالية ييد ووم  خاي ي 

 حزدد يوميدا مدذا باالكز داع و مسدزمك(  ومد0991-0922) مد  مدوامي  السليمايية ال (2272)و

(7) . 
  المياه عن العراقتقليل مشكلة تركيا في  ثانياا :

مزداداأل حوض  دجلة وال كاأل ي  دوب الجواك وبخاشة مد  زكايدا جعدب مشدالة الميداه إ  إ
% مدد  مشددادك الميدداه السددنحية مدد  مدد  خدداكج 57يحددو   ال  هااددك مدد يدد  العددكا  هااددك زع يدددا  
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  ا وضما  زدي  الامية المنلوبة مييدا إلدد العدكا  همدكا  مسديكا  مما يجعب مملية الزحام بي  العكا 
  هم  الدوب هخذأل زيهك إلد المياه اسدسي سياسد  وجيوبدولزيا  زسدزني  مد  خسلد   ال  اايكا  و 

سزكازيجية  .  زح   همدايا  سياسية وا 
ا   كيضدأل زكايدإالزكاد  إلدد مشدالة ح ي يدة وذلدو بعدد السديما وقد زحوب الزيديد الخداكج  

ا ييدكي  مدابكي  للحددود  لاد  ال مدييإيا ز دوب اي  ييكي دجلة وال كاأل ييكي  دوليي  لأاالمزكات ب
 . (2)زنالب بزنبي  ال ايو  الدول  الخاي بز سيم مياه ا يياك الدولية

دوب الحو  وخاشة زكايا وسوكيا ملد إقامة مشاكي  الكي والخ   ملدد ميداب   ب   زساإ
زياقي اإليكاد السيوي لييك ال كاأل بشداب ابيدك  ي دد زكاجد  معددب زشدكي   دجلة وال كاأل هد  إلد 

ي دددك /ااييددة ميددد الحدددود السددوكية الزكايددة هي مددا يعددادب ايددكاد سدديوي 3م( 711)السدديوي إلددد يحددو 
حشدة العدكا   وقدد اايدأل  0995وذلو بحسب االز اقيدة السدوكية الزكايدة مدام  3ملياكم( 02بيحو)

 يحدددوحشدددة سدددوكيا مييدددا بو % 79 0999مدددام د  بدددي  سدددوكيا والعدددكا  وبحسدددب االز اقيدددة المع دددو 
ا ملددددد مدددداددددإيكاد سدددديوي حشددددة اددددب ميي 3مليدددداكم (2.5 )و 3مليدددداكم (9.3)% هي مددددا يعددددادب 92

/ااييدة 3م( 971)  اادك مد همدا حشدة زكايدا ييد  ه  للهكوت المياخية النبيعية الزوال   ومذا وي ا  
يكادازيدا مد  كوايدد البلديخ إويضدات إلدد حشدة سدوكيا   سديويا   3مليداكم (09.2)هي مدا يعدادب يحدو 

 (2.2) يحددددو /ااييدددة هي مدددا يعدددادب3م( 51)والخدددابوك والسددداجوك ومعددددب زشدددكي يا السددديوي يحدددو 
 . اإيكاد سيوي 3ملياكم

ريك مضموية م  حي  الامية واليومية  ييا المذاوكه   مذه الحشي الواكد  ي  ال  ك  وا  
  ميدددداو سدددديواأل جايددددة وهخددددك  كنبددددةإذ  اك يدددد  زذبددددذب سدددديويكمدددد  الهددددكوت المياخيددددة  يا مندددد

والسيواأل الجاية هخذأل زضكب دوب حو  دجلة وال كاأل بشاب مسدزمك ويييدا زديخ   اإليدكاداأل 
 . (5)إلد مادو  يشت اإليكاداأل السيوية المعزاد  بشاب ابيك جدا  

ملددد  ()مشددكوع جيددوب شددك  االياضددوب  زي يددذ زكايددا لمكاحددب مز دمددة مدد  مشددكوع الاابإ
االمددك الددذي   3مليدداكم(011) يحددو ااددك مدد همااييددة خدد   إدجلددة وال ددكاأل ماييددا مدد   يميدداب  ييددك 
الزحام ي  مياه الييك ميد كربزيا ي  مماكسدة الضدقن السياسد  والجيوبدولزيا  قادكه ملد يجعليا 

 . (9)وقاأل اال ماأل والخسياأل م  العكا  وسوكياهي  
سددد ملددد ييددك  (09) دجلددة وال ددكاأل  حيدد  هقامددأل سددد ملددد ييددكي (22) زكايددال ددد هقامددأل 

ملد ييدك  (هزازوكو)ملد ييك دجلة وسد  (اليسو )ومييا سد   سدود ملد ييك ال كاأل (8)دجلة و
 . (9)دجلة وال كاأل ييكي مياه ميسوبيخ ا  إإلد مما هد    ال كاأل

   2103مددام  ييجد  هومدد  المزوقد   2112مدامالعمددب ييد   هالدذي بدد (اليسددو) سدد مشدكوعي
اددم ومدد  الحدددود السددوكية (57) يحددوب وي دد  ملددد م كبددة مدد  الحدددود العكاقيددة الزكايددة بمسدداية ز دددك
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زبلدغ    ومساحة بحيك  السدد3ملياك م(00.9) يحوسعز  الخ يية بو ام  (97)ز دك بدبمساية الزكاية 
 .  ميااوان( 0211)يحوناقة المحناأل الايكومائية للسد بي  حي  زبلغ   2ام(311) يحو

سيؤدي الد خ   الواكد المائ  لييك دجلدة ميدد الحددود العكاقيدة  مذا السد  هم  المزوق  ي
% مد  االيدكاد المدائ  الدذي زسدامم بد  95  ومد  زمادب يحدو سيويا   3ملياكم(9.5)الزكاية الد يحو 

وخاشدة  ملدد العدكا  زاو  لد   اداك خنيدك  وابيدك وسد  3ملياكم(20)االكاض  الزكاية والبالغ يحو 
مليددو  دويددم مدد  ا كاضدد  ال كاميددة إلددد هكاضدد   (2.5)يحددو  حوبسدديواأل الج ددات  حيدد  سددي يدد 

  هيلح   بسدداا  الكيددت مدد  هضددكاك ابيددك  ز  دددمم مشددادك ميشدديم  امددا سددممددا  مزشددحك   يضددس  
ال  معهم الدي ي يد  ميداه ييدك ال دكاأل يدزم   الضكك سيشيب الميان  الكي ية م  حو  ال كاأل

  يدديؤدي إلددد زكاسدد  ي ددي الميدداه ذلو هادد  دجلددة مدد  نكيدد  قيددا  الاكادداكزعويضديا مدد  ميدداه ييددك 
ملدددد  ومددذه الشددحة يدد  الميدداه سددزيعا  سددلبا    ا مددسي و يدداد  يسددبة الزلددو  يدد  ميدداه ييددك دجلددة

 .  (01)مشكوع احياء االمواك وم  ام زعكضيا للج ات
لزددد  ز ز دددك الدددد   ابدددك  همددددات زكايدددا مددد  مشدددكوع الاددداب مدددو زوليدددد الناقدددة الايكبائيدددة اإ

مشدددادكما الز ليديدددة  ومدددذا يسددديب ميمدددة العدددكا  يددد  زدددوييك الناقدددة الكخيشدددة واليهي دددة لزكايدددا مددد  
نكيدد  القددا  النبيعدد  الددذي ييدددك ملددد مددداك السددامة وميددذ ا  ب يدد  شددماب العددكا  ويدد  جميدد  

قددداأل االكزبدددان مددد  زكايدددا بعسبسدددبب ه  ح ولددد  الي نيدددة ميدددذ اسدددزاماكما  وذلدددو بأسدددعاك ز ضددديلية 
قزشادية ومشالح حيوية سيسيب مملية الز امم ملد حدب مشدالة الميداه وزو يد  الحشدي بشداب إ

إذ     زكايددا ززمزدد  بهددكوت مياخيددة وميدكولوجيددة ممزددا   م اكيددة بددالعكا  وسددوكياهمددادب  خاشددة و 
وميدداه سددنحية  سدديويا   3مليدداكم (709)زسددزلم زسدداقن سدديوي ملددد شدداب الددوج وهمندداك ز دددك بيحددو 

مد  ميداه  يضدس    مد  خاكجيدا 3مليداك م(5)م  داخب زكايدا وبيحدو  3ملياكم(025)بحدود  مزجدد 
 . معهميا ييدك ي  البحاك المحينة بيا 3ملياك م(9.7)جويية مزجدد  ز دك بيحو 

  الهدددكوت النبوركاييدددة لزكايدددا جعلزيدددا زعزمدددد ملددددد ا منددداك بشددداب ابيدددك يددد  ال كامددددة إ
زعداي    ييد  ال دي إلد مددك معهدم مياميدا السدنحية ا خدك  مك الذي يؤ    اواليشاناأل ا خك 

 الميدداه سددزاماك مشددادكإلدددييا المكويددة الااييددة يدد  يضددس  مدد  ه    ميدداه يدد  داخليدداالمدد  مشددالة 
  ريدددددك ه  الددددددواي  السياسدددددية (والميددددداه السدددددنحية والميددددداه الجوييدددددةميددددداه ا منددددداك )الددددداس  ومددددد  
 . (00)المياه م  العكا  ز ليباايأل وكاء سعييا ل ياوالجيوبولزياية ل
ال كامدة ال بمدا ه  و   مدوأل ال نداع ال كامد  سديؤدي الدد ي ي المياه يد  العدكا   أوملي  ي

ملددد االسددزيكاد ممددا يعيدد  مدددك المي اييددة اليددا  االمزمدداد يسدديزم يمادد  زشددوك وجودمددا بدددو  الميدداه  
ملد القيك يد  هبسدن جوايدب  الونيية ي  مجاالأل ييبق  ه  ال زشمليا  واذلو ب  كوي االمزماد

الياجحدة مد  الزد  زحداوب االاز داء ذازيدا  يد  هرلدب ال نامداأل ال كاميدة  الدوب  هي  حي    الحيا 
 .(12)ة وريكمايوالشيام



11 

 

 الحاشدب يدد  ي ييد  هدب الد  يدأ  ال كامدة يد  العدكا  سدززأاك بشداب ابيدكوي دا  لمدا ز ددم و 
وقدددكامم وهكاضددييم إلدددد   سحددي  زددداكاي  ال سحددةمددد  ال  سيددي مال  ك جدددميدددؤدي الددد ومدددو مددا الميدداه 

  . ميية لسد كم  مائسزيمال مذه همماب هخك  بعيدا  م 
  اددب المددوانيي ميددد  يددذلو ملمددو   الجايددب البيئدد  والزلددو  و يدداد  الزشددحك وييمددا يخددي

مدذه  يز لدألا  ويجدما ي  العواشت الزكابية المسزمك  ز كيبا  الزد  زعدم هاادك المحايهداأل يد  الدبسد  و 
خ ضدأل الز  زأخذ مياميا م  دجلة وال دكاأل بعددما زلو  وال سيما  الحالة إلد المسزودماأل المائية
يضدددس  مددد  الزلدددو  الدددذي هشددداب   حيددد  بددددهأل الملوحدددة ززشدددامد  حشدددة العدددكا  مددد  قبدددب زكايدددا

% خددسب السدديواأل 31الزدد  بلقددأل يحددو ديدداد العواشددت الزكابيددة ا  و   ضددك بشددحة اليددا ههحياؤمددا و 
ومدو مدا يعيد    (13)ما زسبب بزشحك مساحاأل شاسعة م  ا كاضد  ال كاميدةم  الماضية  الاساي

يدؤدي ممدا   يزشاك مذه الهامك  إلد مساحاأل هابكأييذك بإذ   قزشادية ابيك  للعكا ا  خساك  بيئية و 
يخ ددا  يسددبة إيزاجيزدد و   زدددموك ال ندداع ال كامدد  يدد  العددكا الددد  وي ددي يدد  الاددكو  الحيواييددة   ا 

  االضكاك ي  الزيمية االقزشادية العكاقية . لمحشلة  وبايةوالسما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحور الثاني

                                وضع الحلول لمشكالت المياهمحاولة  إدارة الموارد المائية و 
                                     

 تاحة دارة الموارد المائية : الوسائل واالدوات المإاوالا : 
داكيددة وقايوييددة  إ  هيددة ممليددة إداكيددة بحجددم إداك  المددواكد المائيددة زحزدداج إلددد ميااددب يييددة وا 

مسميددددة وزعليميددددة ا  قزشددددادية و ا  ومؤسسدددداأل إداكيددددة ذاأل إمااييدددداأل قايوييددددة وزشددددكيعية و  جزماميددددة وا 
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وك مزااملة ومزيارمة وا وء   حزد يما  ه  زح   همداييا ي  مواجية همدم مياشدك الحيدا  والزند
 . االقزشادي واالجزمام  والبشكي

ال   يابددك المشدداسأل المائيددة وزع يدددما يحزدداج إلددد ماددب مددذه المؤسسدداأل اإلداكيددة الا ددوء   وا 
 . (09)يسوت ياو  ضعت اإلداك  مشالة هخك  زواجييا المواكد المائية

ع لزسيددد  مدددا سدددوت يشددديب  يددد  اك   يسدددأال يعدددكت إذا ادددا  الوقدددأل يددد  شدددالح العدددكا  بدددو 
بب ال كيددبو وال يعددكت ايددت سددززحكو مددذه الحاومددة هو هيددة حاومددة قادمددة همددام رددوب حددكب المسددز 

ييدذه ال ضدية   المياه  وال يعكت م  هي خنن همدزيا الحاوماأل الساب ة وادذلو الحاومدة الحاليدة
 .   ياو  ميالو زحكاا  سكيعا  وملد جوايب مد ه ما ال زحزاج إلد زميياأل ب دك

داك  المددواكد المائيددة الزدداب    المددواكد المائيددة مدد  خددسب المكادد  الددوني  إل ددد قامددأل و اك ي لددذلو    
إداك  المدواكد المائيدة يد  العدكا  للسديواأل  حديادة ومزااملدة لزندويك و ليا  بوض  خندة هسدزكازيجية

  وجدددك  زي يدددذ المكحلدددة االولدددد مييدددا الزددد  2117ال ادمدددة  حيددد  بدددده العمدددب بيدددذه الخندددة مدددام 
  وزضددددميأل جمدددد  المعلومدددداأل المزددددويك  ذاأل العسقددددة بالميدددداه واالكاضدددد   شدددديكا   (09)هسددددزقكقأل 

سدددزخدامازيا  ومعلومددداأل مددد  البيئدددة ومشدددااب  والمعلومددداأل الخاشدددة بالميددداه الجوييدددة والسدددنحية وا 
يعدداح االمددواك وماايحددة الزشددحك  وبددذلو زعددد  الزلددو   وميشددأأل زوليددد الايكبدداء والي ددب المددائ   وا 

 بماابة خاكنة النكي  . 2131لقاية مام  مذه االسزكازيجية المعلية
( مليدو  دوالك  وميمزيدا 32( شيكا  وبال ة )91هما المكحلة الاايية م  االسزكازيجية يزسزقك  )   

( مدام ال دادم 31)داك  وزنويك المياه والكي ي  العدكا  خدسب الكئيسية م  إمداد كشي  وشامب إل
. 

زندددويك بإسدددزخدام الز ييددداأل الحديادددة  مددد  مكامدددا  يضدددس  مددد  زييئدددة مياليدددة لزحددددي  خندددن ال   
االسددددزخدام االماددددب للميدددداه واالكاضدددد   حيدددد  ززضددددم  إمددددداد الخنددددة االسددددزكازيجية لمددددواكد الميدددداه 
مداد شيقة إز اقية م بولدة دوليدا  للمحاششدة الميائيدة ومكضديا للز داو  مد  الددوب  واالكاض   وا 

 . (07)المزشانئة  وزحديد هولياأل زي يذ المشاكي  
  ويزيجددددة   مددددة الميدددداه يدددد  العددددالم واكد المائيددددة يدددد  العددددكا ا ماددددب للمدددد إ  زجكبددددة االسددددزخدام    

والمين ة ز دك  ملدد المسدؤولي  مد  إداك  الميداه إزبداع هسداليب وسياسداأل حديادة  وخلد  هدكوت 
ي زددؤم  االسددزخدام الع سيدد  للمددواكد المائيددة المزددويك   مدد  البحدد  مدد  بدددائب زنبي يددة لسددد الدددي 

 الحاشب ي  زلو المواكد . 
 :  (02)وذلو بإزباع بع  الوسائب واالساليب المزمالة ي  االز    
 المجال الزراعي : .1
سددزخدام الخ ايدداأل     إسددزخدام نددك  الددكي بددالكح هو الزي ددين وحسددب يددوع المحاشدديب ال كاميددة  وا 

الز  زحزداج الدد اميداأل  المقل ة ال كيبة م  مواق  الحاجة الد المياه  وزجيب  كامة المحاشيب
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 ردددكا  الدددكي  وي دددب الميددداه للميدددان  ال كاميدددة البعيدددد  مددد  نكيددد  االيابيدددب ابيدددك  مددد  الميددداه 
مزشددداي الزكبدددة  والزأايدددد ملدددد  كامدددة االكاضددد  يددد  إلزجيدددب ضدددياع اميدددة مييدددا بدددالزبخك هو 

 يييا .الميان  المزوق  يييا مياخيا  منوب االمناك بما يا    اماب الدوك  ال كامية 
  ستخدام البشري :مجال اإل .2

نددددس  حملددددة زوميددددة همسميددددة بضددددكوك  إزبدددداع الزعليمدددداأل  زكشدددديد  االسددددزيسو البشددددكي للميدددداه وا 
الخاشدة بالزكشدديد  وقدد زشددب الدد دكجددة إشدداك قددايو  يلد م الجميدد  بمكمدا  ذلددو  والبحد  مدد  

يشامشادك مزعدد  للميا ء وحدداأل زشد ية ومعالجدة ه وذلو م  نكي  إسزخدام المياه الجويية وا 
مددداد  إسدددزخدام الميددداه مددد  شدددبااأل المجددداكي بعدددد زاكيكمدددا ومعالجزيدددا وخاشدددة   لزلدددو الميددداه  وا 
 ردددكا  السددد   لحددددائ  والم كومددداأل  ويشدددب محنددداأل الزحليدددة للميددداه المالحدددة بدددال كب مددد  

 مشادكما وضخيا للميان  السايية . 
 مجال إستخدام المياه المتوفرة بالطرق الصناعية : .3
وزدددزم مددد  نكيددد  إمددداد  إسدددزخدام ميددداه المجددداكي هو الميددداه المزخل دددة مددد  المشددداي  بعدددد إجدددكاء    

ممليددداأل المعالجدددة الس مدددة وحسدددب يدددوع االسدددزخدام المنلدددوب  وبيددداء ميهومددداأل زحليدددة الميددداه 
سدية يد  ممدب زلدو الميهومداأل  هو االسدز اد  المالحة المزويك  وذلو بإالمزماد ملد الناقة الشم

وخاشة  يما  إسزخدام القا  الذي يزم حكقد  للدزخلي  م  ويك  القا  والي ن ي  زلو العملياأل 
 مي  ي  مملية الزحلية دو  الحاجة الد ي  األ الناقة .

  إستخدام المياه الجوفية : .4
اجددددما ومدددد  شدددسحيزيا ليدددوع إذ البدددد مددد  إمدددداد دكاسددداأل ز شددديلية لقدددك  زحديدددد همددداا  زو  
زخدام  حيد  يماد  زشدييت الميداه الجوييدة حسدب يسدب  الملوحدة والمدواد الايمائيدة االخدك  ساإل
 سز اد  مييا بما يسئم الحاجة . لإل

 المقترحة لمشكلة المياه في العراقثانياا : الحلول 
يددك الميدداو وهكز دداع دكجددة   ه مددة الميدداه يدد  العددكا  ززنلددب جيددودا  مشددزكاة لمعالجددة هسددباب زقإ   

يحسدداك االكاضدد  ال كاميددة   وبالزددال  ييدد  مسددؤولية حددكاك  االك   و يدداد  مسدداحاأل الزشددحك  وا 
 ودوب الميب  والمشب ملد حد سواء . حاوماأل 

 :  وم  اأالز  الحلوب لمعالجة مشالة المياه ي  العكا بع   لذلو البد م  إزباع    
 . الحلول الدبلوماسية : 1

جددب زوقيدد  هباددب الوسددائب الدبلوماسددية ملددد إقيدداع زكايددا للدددخوب بمباحادداأل جديددد  مدد  العمددب 
إلماد  زحديد حشي المياه للدوب المزشانئة ملد   بكوزواوب هو معامد  هو واي ة ميد دولية

ز اقيدة إييكي دجلة وال كاأل وكوايددمما  ملدد ويد  ال دايو  الددول  الخداي بيدذا الموضدوع مادب 
 0992سزخدام المجاكي المائية العابك  للحدود والبحيكاأل والزد  م ددأل مدام ا  ملسيا  لحماية و 
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سدزخدام المجداكي الدوليدة لألردكا  ريدك إز اقيدة إوادذلو قدايو    دولة هوكبيدة 22ووقعأل ملييا
وجميدد    الشددادك مدد  الجمعيددة العامددة لألمددم المزحددد  0995مدداي 20 المسحيددة الشددادك  يدد 

 . (05) سيم العادب لحشي المياه ملد الدوب المزشانئةمذه االز اقياأل زؤاد ملد الز
 الحلول السياسية واالمنية : .2

    العمددددب الحايدددد  ملددددد حددددب المشددددااب السياسددددية وا مييددددة العال ددددة مدددد  دوب الجددددواك ال  ب دددداء  أ.
 .سزخدام المياه اسسي جيوبولزيا  ضد العكا إالمشااب وز اقميا سوت يدي  مذه الدوب الد 

 هوالمائيددة  كئي  الددو كاء بكئاسددة الوايددب ا قدددم لددو اك  المددواكدبددب لجيددة مليددا مكزبنددة زشدداي ب.  
الو يك ززولد دكاسدة هحدوا  الخد   المدائ  ومعالجدة مشدااليا ال ييدة بمدا يضدم  زوسدي  بكئاسة 

مدد  إيجدداد هحددوا  خدد    يضددس    ناقزيددا الخ ييددة وقدددكزيا ملددد االحز دداه بمخ وييددا مدد  الميدداه
 . (09)بانيية وسنحية لزيميزيا جديد  ومشادك

الجيداأل زجيدب س  الزشكيعاأل وال وايي  الز  زحايه ملد المواكد المائية وزدمم شيايزيا وز ج.  
يشددداء مكاادد  ونييددة للكقابدددة ولحمايددة وشددياية المدددواكد إالزدد  زسددبب زلوايددا ومددددكما  مدد  خددسب 

 . (09)المائية ي  اب محايهة
المائيدددة لزشدددبح دوائكمدددا يددد  المحايهددداأل هو الميدددان  بكئاسدددة  زندددويك مياليدددة و اك  المدددواكد د. 

  هداكي قدايوي  مد  حملدة شدياداأل ال دايو  حشدكا   ملدد إمديك مدام يعاويد  مدديك ييد  ومدديك 
يخوب سلنة حاام ج اء زسدمح لد  بدكدع الزجداو األ ملدد الحشدي المائيدة الزد  ز ك مدا اللجدا  

 ال يية ي  زلو الدوائك.

وال وايي  الز  زس  لمواجية مذه المشالة الخنيك  سوت ل  زاو  يعالدة    اب الزشكيعاألإ ه.
ذا لدم زوضد   وم يد  إذا لم زوجد جية كقابية ملييا ززاب  زي يذ مذه الزشدكيعاأل بشداب مسدزمك  وا 

 . لية لزي يذما 
مد  اليدواح  ال ييدة والعلميدة وزأخدذ  دد مذه الزشكيعاأل لزشمب همدوك دقي دة جددا  ح  زهييبق   و. 

  % مددد  المدددواكد المائيدددة يددد  العدددكا  مشدددادكما خاكجيدددة21يحدددو بيهدددك االمزبددداك ادددو  هاادددك مددد 
 . (21)الزيسي  م  الدوب المجاوك البد م  ولمعالجة مذه الجوايب 

 الحلول االقتصادية : .3
قزشادية ومشالح مشزكاة م  دوب حدو  دجلدة وال دكاأل وبخاشدة إييبق  االكزبان بعسقاأل أ.   

مد  خددسب بيد  الددي ن والقدا  النبيعدد  الدد زكايددا بأسدعاك مخ ضددة وز ضديلية  امددا وذلددو   زكايدا
منائيدددا االولويدددة يددد  االسدددزاماك يددد  الشددديامة ا  و   سدددزاماكاأل الزكايدددةييبقددد  مددديح زسدددييسأل لأل

قدام ملد ماب مدذه الخندواأل بعدد  يداك  ألل  المياو السياس  مشج  ا  و السيما الي نية العكاقية  
  .(20) 22/3/2119-29م    مدالعكا  خسب الالكئي  الزكا  الد 
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قزشدادية ذاأل قيمدة ماديدة ابيدك  لاد  يشدعك المدوان  بأمميزيدا إمزبداك الميداه سدلعة إضكوك   ب. 
 . االقزشادية واالجزمامية والحضاكية الح ي ية

و زشجي  الدولة للمشاكي  االسزاماكية الخاشة بمعالجة الميداه العادمدة اليازجدة مد  االسدزيس ج.
مداد  إسدزخداميا الشيام  والمي لد  وال كامد  % مد  71  وذلدو مد  خدسب زا دب الدولدة بددي  وا 

 . (22)قيمة زال ة ماب مذه المشاكي   هو دمميا م  خسب ميح ال كو  نويلة ا مد
 ( :. الحلول المناخية )االروائية والزراعية4

 211بحي  يزم يشدب هاادك مد   العكا  بميهومة ا وء  م  المحناأل المياخية  ويديبق  زيأ. 
محنة مياخية ي  جمي  هكجاء العدكا   بواقد  محندة يد  ادب ياحيدة شدقيك  المسداحة وهاادك مد  
اس  محناأل م  اليواح  الابيك  المساحة  ال  العدد الحال  م  المحناأل العاملدة وال عالدة ال 

ة مددد  حيددد  ومددد  زعمدددب با ددداء  ميخ ضددد  محندددة يددد  ادددب هيحددداء العدددكا  (21يحدددو)ي يدددد ملدددد 
زاحدة البيايداأل همدام البداحاي  والجيداأل الزد  يماد  ه  زسدز يد مييدا ييد  زعدد   ا جي   والزواي  وا 

حزددد يزعددكت  امددا إ  همميزيددا للمدد اكمي  ابيددك  جدددا    مدد  ا سددكاك الزدد  ال يمادد  الحشددوب ملييددا
مدددذه ملدددد هوقددداأل سددد ون المندددك ودكجددداأل الحدددكاك  واميددداأل الزبخدددك والكنوبدددة وسدددكمة الكيددداي  و 

 . (23)ا موك ليا زأايك ملد هوقاأل الكي وامياأل المياه المسزخدمة ي  الكي
زشجي  ودمم البحو  الزنبي ية ي  مجاب المواكد المائيدة مد  خدسب زخشديي مبدالغ مج يدة  ب.

اليجددا  مدددذه البحدددو  مددد  قبددب الجيددداأل المعييدددة بدددالمواكد المائيددة ومددد  )و اكاأل ال كامدددة والمدددواكد 
ة( وزخشدديي يسددب مدد  مائددداأل مددذه البحددو  ميددد االسددز اد  الميداييددة مييددا الددد المائيددة والبيئيدد

 . الباح  وزسزمك مذه اليسبة مد  الحيا 
العمب بشاب جدي ملد إيشاء محناأل معالجة المياه الا يلة ي  ادب مدييدة بحيد  زدزم زي يدة  ج.

وادذلو االسدز اد  مييدا   سزخداميا ي  المجاالأل ا خك  ااالسزخدام ال كامد إمذه المياه وزدويك 
  زددي  ال نداع الخداي والمسدزامكي  إلدد العمدب يد  هوييبقد  ملدد الدولدة   ي  شديامة ا سدمد 

 (29)مذا المجاب م  خسب حمايزيم وز ديم اإلماياأل وال كو  إلقامدة مادب مدذه المشداكي  الحيويدة
. 
 

يمادد  الوشددوب الددد حددب  وي ددا  لمددا ز دددم يمادد  ال ددوب هيدد  بزضددايك الجيددود واالمااييدداأل المددذاك 
ذا مدددا بدددذلأل  مشدددالة الميددداه يددد  العدددكا  إذا مازعاويدددأل زكايدددا مددد  العدددكا  يددد  حدددب مدددذه المشدددالة وا 

 الحاومة العكاقية ااية الجيود والمسام  ي  حب مذه اال مة ملد الشعيد الداخل  والخاكج . 
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 المحور الثالث

  راقير مشكلة المياه على االقتصاد العأث
     

ه  مددا  م  المسؤولي  االزكاو شكحوا ملد ه  إقامة السدود والخ اياأل ي  زكايا بالكرم م       
ليسأل ليا جوايب سلبية إقزشادية ملد العكا  الييا زيدت الد زيمية المين ة ي  جيوب زكايا 

زشب الد  ريك ه  واق  الحاب يشيك الد ما  ذلو  يأ  إيخ ا  مسزوياأل المياه الز  ي ن 
  .( 27)العكا  زؤاك حزما  ملد إقزشادياز   السيما ملد هيزاجية االكاض  ال كامية 

ال شو ه  العكا  الذي يعزمد مدد ميم م  سااي  ي  يشانزيم االقزشادية ملد ال كامة و     
  سياو  المزضكك االابك م  إقامة السدود والمشاكي  االكوائية الزكاية ملد ييكي دجلة وال كاأل

ال  امة مساحاأل شاسعة م  االكاض  ال كامية زعزمد ملد مذي  الييكي   وي  حالة مدم 
ت أالالزويكما بالشاب المنلوب يأ  ذلو سيؤدي حزما  الد ج ات مساحاأل  كامية ز دك ب

م  واكداأل الييك  3اليازاكاأل بحسب ز ديكاأل المزابعي  ل ضايا المياه وال كامة  ال  ي ي ملياكم
 .  (22)( الت مازاك22.7احاأل  كامية ز دك بيحو )ج ات مس سيؤدي الد
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الواق  إ  االزكاو لم يزكددوا ي  االساء  للعكا  إقزشاديا  م  نكي  زع ي  قوزيم ومحاولة  وي     
ز و  ليم ملد حساب العكا  الذي يمزلو الي ن  يحاولوا ه  يشبحوا دولة مائية زإيجاد مشادك 

نية  ومملوا ملد إضعات ال ناع ال كام  ي  العكا  الذي يعزمد بالدكجة م ابب العكا  الدولة الي 
م  هجب ه  زشبح زكايا سلة االسا  ملد المياه الواكد  هو المأخوذه م  ييكي دجلة وال كاأل  

قامة المشاكي  يييا  ال  ذلو م  شأي   القذاء ي  المين ة م  نكي  االسز اد  م  المياه الوييك  وا 
ا  إقزشاديا  ابيكا  ي  المين ة  واب ذلو جاء ملد حساب العكا  الذي إيخ   ه  يعنييا دوك 

 (25)هيزاج  ال كام   وهيزشكأل هامك  البنالة ال كامية الز  هدأل الد إيخ ا  الدخب ال وم  العكاق 
. 

اما ه  ي ي واكداأل ييكي دجلة وال كاأل سييعا  ملد زوليد الناقة الايكبائية للعكا  م      
أل العكاقية ال ائمة والسيما ملد ييك دجلة وم  ميهومة سد الموشب وسد  سامكاء  حي  الميشأ

 سيؤاك ملد همداداأل المشاي  ومحناأل ضخ مياه الشكب واالحزياجاأل المديية م  الايكباء . 
م  خنوك  مذه الزأايكاأل االقزشادية السلبية إليخ ا  مسزوياأل المياه ملد وملد الكرم    

  االزكاو لم يعيكوا االحزياجاأل العكاقية هديد همزمام  ولم يزكددوا بنكي م زكي كيض  العكا   اال ه
العكا  ومو إسزاياء مساحاأل واسعة م  االكاض  ال كامية العكاقية م  الحشي المائية  بحجة 
مدم خشوبة زلو االكاض  هو إسزبعاد  كامة محاشيب معيية الييا زسزيلو امياأل ابيك  م  المياه 

 . 
وقد هاد االزكاو ه  زكبزيم م  هجود هشيات زكب االكاض  قياسا  باب م  العكا  وسوكيا      

وملي  يأ  المياه يجب ه  يزم االسز اد  مييا ي  مذه الزكبة الجيد  بدال  م  مدكما ي  زكب ريك 
ل كامة  ه  مذه المياه يجب ه  يسز يد مييا االزكاو وحدمم الركا  اجيد   ومذا يعي  ي  اليياية 

وا   ملد العكا  االمزماد ي  رذاء شعب  ملد ما زيزج  زكايا  وا   يزخلد م  الاايك م  مشاكيع  
  . ال كامية

م  خسب ماز دم يجد ه  المشاكي  الزكاية )القاب( سززكو إيعااساأل خنيك  ملد الواق     
ه سي ض  ملد ال  االقزشادي لساا  حوض  دجلة وال كاأل ي  العكا   يماس  سد )اليسو( وحد

الخمسة  خسب االموام ( مسيي  دويم9مساحة االكاض  ال كامية العكاقية والز  ز دك بيحو )
الم بلة  مما يعي  حكما  مئاأل اآلالت م  الم كامي  م اولة همماليم وميييم ال كامية والعشكو  

يحسب بب يزعداه ليشمب الز  زعد مشدكا  كئيسا  لمعيشزيم االساسية  والي زشك الحاب ملد مؤالء 
الشيادي  الذي  يعزمدو  ملد شيد االسماو  إذ سيؤاك إيخ ا  معدالأل زشكيت مياه ييكي 

                                                                                          .  (29)دجلة وال كاأل ملد زيمية الاكو  السماية ي  العكا 
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  الستنتاجات والتوصيات :ا

مشاسأل مد    المواكد المائية ي  العكا  زواج  هم  خسب دكاسة واق  المياه ي  العكا  زبي     
 ااالز  :م  هساسية 

كز اع دكجاأل الحكاك  ا  زياقي االيكاد المائ  السيوي بسبب الزقيكاأل المياخية وشحة ا مناك و . 1
  .قلة ا مناك ال عالة وي يد م  اليدك المائ  ي  ال كامةالزبخك الذي يؤدي الد   ياد و 

 
  زيدد هيزمالأل بالمشااب السياسية والجيوبولزياية الز  يما  الكئيسة واالااك هممية المشالة  . 2

المشادك المائية العكاقية إذا ما وه أل مذا الزوجياأل لخل  شكاع حوب المياه ي  مموم الشك  
 . االوسن

يزيااازيا لاب ال وامد إيام  ي  إشكاك زكايا ملد سياسزيا وملد لح ي   إ  السبب ا .3 
  . والزاكيخ المشزكو وا مكات الدولية ومسقاأل حس  الجواك

 
 .ايضا  سوء اداك  المواكد المائية ي  العكا  داخليا  يعد احد اسباب ي ي المياه يي   .4
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 الز  :زوشب الييا يي  ااال زم الز  التوصياتهما همم    
مبادئ حس  الجواك لي  ي ن ي  زيمية وزنويك العسقاأل  زكام   هالحاومة الزكاية ملد  .1

ي  يضا إيما ا  الداخلية و   ومدم الزدخب ي  شؤوي م  العكا  السياسية واالقزشادية واالميية الايائية
زاكيخية   اايأل مسقاأل الجواك قائمة ملد الكوابن الوا  السيما   باالخك مدم الحا  الضكك

 . والدييية المشزكاة
زأسي  مشكوع وني  يزعامب م  دكاسة المزقيكاأل المياخية وزشكياأل دوب الجواك الجقكاي   .2

 )زكايا( وزأايكما ملد الواكداأل المائية وهسلوب الزعايح معيا . 
هسزمكاك السع  للوشوب الد إز ا  محدد م  زكايا لضما  الحشوب ملد حشة مائية مادلة  .3
. 
زنبي  هسلوب االداك  المزااملة للمواكد المائية وياو  زحأل إشكات جي  واحد  وم  و اك   .4

 المواكد المائية .
إيشاء سدود وبحيكاأل لخ   امياأل م  المياه ي  ميان  مسئمة م  همناء هولوية لزي يذ  .5

 مازم إيجا  دكاساأل الجدو  االقزشادية وال يية ل  .
و م  خسب إجكاء أل ال ناع ال كام  م  ميهوماأل الكي الحدياة وذلالعمب ملد سد هحزياجا .6

 حزياجاأل وم  ام زوييك المزنلباأل الحالية والمسز بلية .المسح الشامب لأل
م  زهايك الجيود الونيية ي  مذا المجاب وي  كؤيا ونيية زقلب مشالح  إيضا  البد هخيكا  و     

يما  إي اذ الشعب العكاق  م  زيديد همي  ايت   ياالخك الشخشية  مالبسد ملد مشالحي
  يبي  هوايت يما   ؟وب ائ  ملد قيد الحيا  هسباب القذائ  وحكماي  م  المياه الز  م  همم 

 بعدما اايأل ا مااب زضكب بأك  السواد ؟وبسدا  وينوكما إذا اايأل ا ك  واليا  يييا مناشد
 المزويك  يي  . ةلااك  الم كوماأل والقاباأل المخزل  )ملد العكا (
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 الهوامش : 
لعكا  مبد الشاحب ود. كضا مبد الجباك الشمكي  مشاسأل المياه ي  ا هحمدمماد  د. (1

)الواق  والحلوب الم زكحة(  بح  ميشوك ي  مجلة ال ادسية لل ايو  والعلوم السياسية  جامعة 
 . 4  ي2116ال ادسية  المجلد الااي   العدد االوب  

جكيد  الشباي بي  الدوب المزشانئة   العسقاأل السياسية ز اقم م  ه مة المياه سيد الشيخل   (2
 . 2  ي17/11/2112(  2411الجديد  العدد )

 . 6-5مشدك سب  ذاكه ي مماد هحمد مبد الشاحب ود. كضا مبد الجباك الشمكي . د (3
 . 8-7المشدك الساب  ي س   ي (4
 . 1  ي2116لعكا   جكيد  الجديد   بقداد  الج ات ييدد ا د. قي  الع اوي  (5
   االيزكيأل .12/8/2118يجب االسزعداد ليا  حكب المياه  نالب الش اك  (6

www.yanabee liraq.com.p1)                                                                   )  
يكا  دياما  م  الك  (7   االيزكيأل 31/4/2112ايدي   مسء السم   مزد ي اض  العكا  زكايا وا 

 .(www.ur news.com.p2)                                                             
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  6/3/2112حكب المياه ال ادمة وج ات بسد مابي  الييكي    مشن د محمد ركيب  (8
                                                                (www.al-nnas.com.p1)االيزكيأل .

  االيزكيأل . 2115ة  بقداد  يسزسيم ي  حب ه مة المياه  جكيد  البي االز اقية العكاقية الزكاية (9
       (www.al-bayyna.com.p2)                                                    

 . 21د. مماد هحمد الشاحب ود. كضا مبد الجباك الشمكي  مشدك سب  ذاكه  ي  (11

  2119شن د مبد الواحد  زحذيكاأل ومخاوت م  إشزداد ه مة المياه ي  العكا   م (11
                                                      (www.iraq hurr.com.p1)      االيزكيأل .

  09/01/2102مشالة المياه .. الااكاة ال ادمة  كابنة الدبلوماسيي  العكاقيي   بقداد   (12
 (www.albasrah.net.p2)                                              يأل . االيزك 

 .  االيزكيأل 31/9/2102جاسم الشمكي  حكب المياه ملد العكا    (13
(www.jasemalshamary.blogspot.com.p2)                                      

يعااسزيا ملد  د.سلما  مبد اهلل هسماميب ) السياسة المائية لدوب حو  (14 دجلة وال كاأل وا 
 . 25  ي2114ال ضية الاكدية (  مكا  اكدسزا  للدكاساأل السزكازيجية  سليمايية  

الزكاية  كسالة ماجسزيك م دمة  -بشك  مبا  حس   مسألة المياه ي  العسقاأل العكاقية (15
 . 68  ي2112  بيكوألالد الية الح و  والعلوم السياسية  جامعة بيكوأل العكبية  

 . 71-66المشدك الساب  ي س   ي (16

 . p2ن د محمد ركيب  مشدك سب  ذاكه  مش (17

 . 27-26د. سلما  مبد اهلل هسماميب  مشدك سب  ذاكه  ي (18

   االيزكيأل 2112إز ا  قكيب م  زكايا بخشوي ه مة المياه   (19

                 (www.alhalnews.com.p1)                                                         
 .31الشاحب ود. كضا مبد الجباك الشمكي  مشدك سب  ذاكه  يمبد  د. مماد هحمد (21

 . 27-26د. سلما  مبد اهلل هسماميب  مشدك سب  ذاكه  ي (21

 . p1المياه  مشدك سب  ذاكه   إز ا  قكيب م  زكايا بخشوي ه مة (22

 .  p2المشدك الساب  ي س    (23

  .31الجباك الشمكي  مشدك سب  ذاكه  يالشاحب ود. كضا مبد مبد  د. مماد هحمد (24

 . 41مبا  حس   مشدك سب  ذاكه  ي بشك   (25

حمدي مبد الكحم  حس   هماايياأل زدميم االم  المائ  العكب   مكا  البحو  والدكاساأل  (26
 . 43  ي1661  ال امك   1السياسية  ج

المياه ي  العكا   د. هسكاء مسء الدي   الموقت الزكا  العكاق  م  ه مة المياه  يدو  ه مة  (27
 .  54  ي 2118  بقداد  والسياسية جامعة الييكي   مكا  الدكاساأل ال ايويية
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 .  41بشك  مبا  حس   مشدك سب  ذاكه  ي (28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر :
مبد الشاحب ود. كضا مبد الجباك الشمكي  مشاسأل المياه ي  العكا   هحمدمماد  د. (1

  ميشوك ي  مجلة ال ادسية لل ايو  والعلوم السياسية  جامعة )الواق  والحلوب الم زكحة(  بح
 . 2116ال ادسية  المجلد الااي   العدد االوب  

بي  الدوب المزشانئة  جكيد  الشباي  العسقاأل السياسية ز اقم م  ه مة المياه سيد الشيخل   (2
 . 17/11/2112(  2411الجديد  العدد )

 . 2116   جكيد  الجديد   بقداد  الج ات ييدد العكا د. قي  الع اوي  (3
   االيزكيأل .12/8/2118حكب المياه يجب االسزعداد ليا   نالب الش اك  (4

www.yanabee liraq.com)                                                                        ) 
يكا  دياما  م  الكايدي    (5   االيزكيأل 31/4/2112مسء السم   مزد ي اض  العكا  زكايا وا 

 .(www.ur news.com)                                                             
  6/3/2112حكب المياه ال ادمة وج ات بسد مابي  الييكي    مشن د محمد ركيب  (6

                                                                (www.al-nnas.com)   االيزكيأل .
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 . االيزكيأل2115  البيية  بقداد  االز اقية العكاقية الزكاية سزسيم ي  حب ه مة المياه  جكيد (7

         (www.al-bayyna.com)   

  االيزكيأل 2119مشن د مبد الواحد  زحذيكاأل ومخاوت م  إشزداد ه مة المياه ي  العكا    (8
.      (www.iraq hurr.com)                                                       

  09/01/2102مشالة المياه .. الااكاة ال ادمة  كابنة الدبلوماسيي  العكاقيي   بقداد   (9
 (www.albasrah.net)      االيزكيأل .                                          

   االيزكيأل .31/9/2102جاسم الشمكي  حكب المياه ملد العكا    (11
(www.jasemalshamary.blogspot.com)                                        

يعااسزيا ملد  (11 د.سلما  مبد اهلل هسماميب ) السياسة المائية لدوب حو  دجلة وال كاأل وا 
 . 2114ال ضية الاكدية (  مكا  اكدسزا  للدكاساأل السزكازيجية  سليمايية  

الزكاية  كسالة ماجسزيك م دمة  -األ العكاقيةبشك  مبا  حس   مسألة المياه ي  العسق (12
 . 2112الد الية الح و  والعلوم السياسية  جامعة بيكوأل العكبية  بيكوأل  

 .   االيزكيأل2112إز ا  قكيب م  زكايا بخشوي ه مة المياه   (13

                                 (www.alhalnews.com)                                             

حمدي مبد الكحم  حس   هماايياأل زدميم االم  المائ  العكب   مكا  البحو  والدكاساأل  (14  
 . 1661  ال امك   1السياسية  ج

د. هسكاء مسء الدي   الموقت الزكا  العكاق  م  ه مة المياه  يدو  ه مة المياه ي  العكا    (15
 .  2118ة  بقداد  سياسيلوا ل ايوييةجامعة الييكي   مكا  الدكاساأل ا

  
 

 


