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املستخهص:
ت عد المٌاه أهم الموارد الطبٌعٌة فً الدول ذات المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي كالعراق ،ألنها تتحكم
بتوزٌع السكان ونشاطاتهم االلتصادٌة ،وخاصة المجال الزراعً ،وهً بذلن تعد من أهم مرتكزات األمن الوطنً
والغذابً.
ٌعانً العراق من مشكلة المٌاه وأسبابها عوامل داخلٌة وخارجٌة ،فالعوامل الداخلٌة تتمثل بتزاٌد الطلب على المٌاه،
بسبب النمو السكانً ،وتزاٌد متطلبات التنمٌة االلتصادٌة ،فضبل عن التغٌرات المناخٌة التً تشهد مزٌدا من الجفاف،
وشحه األمطار وارتفاع درجات الحرارة واشتداد التبخر الذي ٌزٌد من الهدر المابً فً الزراعة ،باإلضافة إلى
تلوث المٌاه إلى حدود كبٌرة فالت المعاٌر الدولٌة ،أما العوامل الخارجٌة ،فتتمثل بسٌاسات دول المنبع (تركٌا) ،من
خبلل إنشاء السدود والمشارٌع على حوضً دجلة والفرات المصدرٌن الربٌسٌٌن للمٌاه السطحٌة فً العراق ،فضبل
عن تدنً كمٌة ونوعٌة المٌاه الواردة عبر نهري دجلة والفرات ،إلى مستوٌات ال تفً بالحاجات األساسٌة ،األمر الذي
بات ٌمثل تهدٌدا لؤلمن الغذابً.
مما أستوجب على العراق ،أن ٌضع استراتٌجٌات فاعلة لمواجهة األزمة المابٌة ،والحد من آثارها السلبٌة ،على
األنشطة االلتصادٌة ،واالجتماعٌة ،والبٌبٌة ،وتحمٌك األمن المابً العرالً ،من خبلل تنمٌة وإدارة الموارد المابٌة،
والتعاون اإلللٌمً بٌن الدول المشتركة ،والتحرن على المستوى الدولً ،إلجبار تركٌا على االلتزام باالتفالٌات
الدولٌة ،الخاصة باستغبلل األحواض المابٌة المشتركة ،وإبرام اتفالٌة لتمسٌم المٌاه ،لضمان حموق العراق المكتسبة،
وتحمٌك االستمرار واآلمان فً المنطمة.

Abstract
Iraq suffers from a water problem of internal and external factors, factors interior
is increasing demand, due to population growth and the increasing requirements of
economic development, as well as the climatic changes that are seeing more drought
and scarcity of rain and high temperatures, and the intensification of evaporation, which
increases the water wastage in agriculture , and the problems of water pollution to a
large limits exceeded Standards set by the Iraqi state, while external factors, they
include policies upstream countries (Turkey), through the construction of dams and
projects on the basins of the Tigris and Euphrates, the leading exporters of surface water
in Iraq, as well as a decline in the quantity and quality of water received through Tigris
and Euphrates rivers, to levels that do not meet basic needs, which has become a threat
to food security.
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املقذمت:
ٌشكل األمن المابً احد الركابز األساسٌة لتحمٌك األمن الغذابً فً الببلد ،إذ إن األمن الغذابً ال ٌمكن
تحمٌمه دون توفٌر الموارد المابٌة ،وهذا ٌتطلب بدوره تنمٌة هذه الموارد لتلبً االحتٌاجات الحالٌة والمستمبلٌة من
المٌاه ،وٌتعرض األمن المابً العرالً إلى تحدٌات عدٌدة األول مرتبط بالتغٌرات المناخٌة والثانً محلً داخلً
بسبب سوء إدارة الموارد المابٌة فضبل عن النمو السكانً المرتفع والتحدي والثالث إللٌمً ٌتمثل بسٌاسة دول
المنبع بسبب كون مصادر المٌاه خارج الحدود العرالٌة.
مشكلة البحث:
أن ارتباط األمن المابً العرالً بعدة عوامل داخلٌة وخارجٌة جعلته ٌتعرض لمشكلة شحة فً موارده المابٌة التً
بدأ العراق ٌدخل فٌها مما ٌعرلل عملٌة التنمٌة االلتصادٌة فً الببلد
هدف البحث:
تهدف الدراسة إلى معرفة أهم التحدٌات والمشكبلت التً تواجه األمن المابً للعراق فً حوضً نهري دجلة
والفرات وما هً الخٌارات المتاحة أمام العراق لمعالجة تلن التحدٌات.
فرضٌة البحث:
ٌواجه العراق شحه فً موارده المابٌة مما ٌعرض آمنه المابً والغذابً إلى أزمة حمٌمٌة
منهجٌة البحث:
اعتمد البحث أسلوب التحلٌل االلتصادي الوصفً فً استعراض طبٌعة التحدٌات التً تواجه االمن المابً العرالً
 .ولد تضمن البحث على ممدمة ومبحثٌن تناول المبحث األول تحدٌات تحمٌك األمن المابً العرالً فٌما تناول
المبحث الثانً الخٌارات المتاحة لتحمٌك األمن المابً العرالً ،فضبل عن االستنتاجات والتوصٌات.
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املبحث األول  :حتذياث حتقيق األمن املائي انعراقي
أوال ا -التغٌرات المناخٌة:
تعد التغٌرات المناخٌة من التحدٌات الربٌسٌة التً تواجه تحمٌك األمن المابً العرالً ،إذ تؤدي هذه
التغٌرات إلى عدم االنتظام فً إمدادات المٌاه وتنالص معدالت أٌراد نهري دجلة والفرات ،فضبلً عن تدهور
االهوار والتربة وزٌادة نسبة الملوحة فٌها وتراجع إمكانات المٌاه الجوفٌة بسبب انخفاض معدالت التغذٌة وزٌادة
التصحر ،وتدهور اإلنتاج الزراعً وتزاٌد وتٌرة العواصف الترابٌة والغبارٌة ،ولد أسهمت موجة الجفاف التً
سادت المنطمة فً السنوات األخٌرة فضبلً عن تأثٌر المشارٌع التركٌة فً تنالص كمٌة المٌاه الواردة إلى العراق
وفً تردي نوعٌتها.
لمد تعرض العالم فً العصور السابمة إلى تغٌرات مناخٌة كبٌرة ولكنها كانت دورٌة وناتجة عن أسباب
طبٌعٌة ،أما ما ٌحدث حالٌا من تغٌرات فً المناخ وما هو متولع أن ٌحدث مستمببل فهً ناتجة عن النشاط البشري
وملوثاته وهذا ما ٌزٌد من خطورة هذه التغٌرات وإطالة أمدها (الشمري ،) 66 :2012 ،أن التغٌر المناخً
سٌتسبب بانعدام اكبر لؤلمن المابً العالمً فمد ٌرتفع عدد األفراد الذٌن سٌعانون من شح المٌاه فً العالم إلى
( )1,8ملٌار شخص بحلول عام  ،2080إذ تنبا الفرٌك الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ بزٌادة حوادث
الطمس الموٌة وان تجاوز حافة  2درجة مبوٌة عن معدالتها الطبٌعٌة األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة رلعة المناطك
التً ستعانً من الجفاف وٌعرض ما بٌن  % 30 – 20من ألنظمة اإلٌكولوجٌة لؤلنهٌار واالنمراض ،مما ٌعرض
مصادر المعٌشة للخطر وان تنالص الموارد المابٌة ٌؤدي إلى تنالص فً إمكانات اإلنتاج الحالً والمستمبلً مما
ٌنذر بحدوث أزمات خطٌرة فً المستمبل (تمرٌر التنمٌة البشرٌة)24-23 :2008/2007 ،
لمد أدت التغٌرات المناخٌة فً العراق إلى مزٌد من الجفاف وارتفاع فً درجات الحرارة وانخفاض فً
كمٌات األمطار السالطة على أرضه مما فالم من مشكلة المٌاه وحدتها فً الببلد ،إذ أدت هذه التغٌرات إلى زٌادة
فً معدالت التبخر فً المناطك الجافة وبالتالً تملٌل تدفك المٌاه إلى منظومات األنهار(األمٌري)16 :2013 ،
وٌتخذ الجفاف فً العراق بعدا دولٌا الن المجاري المابٌة الدولٌة المتمثلة بنهري دجلة والفرات وروافدهما تنبع من
خا رج الحدود الوطنٌة وتعتمد على معدالت هطول األمطار والثلوج فً مناطك منابعهما األمر الذي ٌزٌد من
صعوبات أدارة الموارد المابٌة المشتركة فً موسم الجفاف ،مما ٌزٌد من ندرة الموارد المابٌة وزٌادة المنافسة
اإلللٌمٌة على مٌاه النهرٌن( االسكوا ،)5 :2005،ومما ٌزٌد الوضع سوءا ظاهرة االحتباس الحراري الناجمة عن
السلون البشري غٌر الحكٌم فً زٌادته لمعدالت حرق الولود االحفوري ،وتملٌص مساحات الغابات المستهلكة
لغاز ثانً اوكسٌد الكربون ،وغٌر ذلن من األنشطة الصناعٌة التً تسهم فً زٌادة تراكٌز ما ٌسمى بـ (غازات
الدفٌبة ) ،التً تع مل على حبس الحرارة داخل الغبلف الجوي لؤلرض وتخل بالتوازن الطبٌعً المابم بٌن ما ٌدخل
وما ٌخرج من مصادر الحرارة فً المحٌط الحٌوي لؤلرض ،مسببا ارتفاع فً درجات الحرارة عن معدالتها
الطبٌعٌة وذوبان الجلٌد المطبً وارتفاع مستوى سطح البحر ،وغرق بعض الجزر الساحلٌة وتغٌٌر فً أنماط
تسالط األمطار والثلوج ،األمر الذي سٌفالم مشكلة شحة المٌاه فً المناطك الجافة وشبة الجافة من العالم وبضمنها
العراق( المخزومً)19 :2011،
وأن تكرار موجات الحر والجفاف والفٌضان والتً أصبحت أوسع نطالا على نحو متزاٌد أدى إلى
تغٌٌر فً كمٌة ونمط تسالط األمطار ترتب علٌه عوالب خطٌرة بالنسبة للعدٌد من األنشطة االلتصادٌة وخصوصا
النشاط الزراعً( األمٌر ،) 289 :2010 ،فمثبل على مستوى العالم أدت التغٌرات المناخٌة المتباٌنة كموجات
الجفاف فً الصٌن واألرجنتٌن وأوربا الشرلٌة ،وكذلن موجات الفٌضانات فً استرالٌا وباكستان وأجزاء من الهند
واندالع الحرابك فً روسٌا وكازاخستان إلى تراجع معدالت نمو اإلنتاج الزراعً ،وارتفاع أسعار المنتجات
الزراعٌة على مستوى العالم(شاٌب ،بارن)60 :2014 ،
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لمد شهد العراق أربعة مواسم جفاف واضحة فً األعوام (  ،)2009 ،2008 ،2006 ،2000وان
التدفك السنوي لنهري دجلة والفرات فً العراق لد انخفض بشكل كبٌر خبلل هذه السنوات ،ومن المتولع أن ٌؤدي
تراجع هطول األمطار فً المستمبل إلى انخفاض منسوب المٌاه فً نهري دجلة والفرات فً السنوات الممبلة،
وكذلن الحال بالنسبة للمٌاه الجوفٌة فمد شهدت انخفاض فً الكمٌة وزٌادة فً نسبة الملوحة بسبب انخفاض معدالت
التغذٌة ،فضبل عن ذلن فمد اثر الجفاف على االهوار وسكانها بشكل كبٌر ،فمد تراجعت مساحة االهوار إلى نفس
المساحة التً كانت علٌها عام  ،2003مما أدى إلى تحٌٌد الجهود التً بذلتها الحكومٌة فً إنعاش االهوار ،وٌؤدي
هذا التنالص فً ا لموارد المابٌة إلى تدهور نوعٌة المٌاه مما ٌعٌك أمكانٌة استخدام هذه المٌاه لؤلغراض المختلفة
وٌزٌد من خطر اإلصابة باألمراض المنمولة عن طرٌك المٌاه كــ (اإلسهال والكولٌرا) ،وان أكثر الفبات تضررا
من تغٌرات المناخ (الجفاف) الذٌن ٌعٌشون فً المناطك الرٌفٌة وٌعتمدون على اإلنتاج الزراعً والثروة الحٌوانٌة
ومصاٌد األسمان ،ولد أدى الجفاف إلى تغٌر مفاجا فً اإلنتاج الزراعً مسببا فمدان فرص العمل المرتبطة بهذا
المطاع األمر الذي رفع معدل البطالة وزاد من مستوى الفمر وتدنً مستوى المعٌشة (الٌونسكو)13-12 :2014 ،
ولمد أظهرت نتابج التنبؤ المستمبلً للنماذج الرٌاضٌة المعتمدة من لبل الفرٌك الدولً المعنً بتغٌر المناخ
والتابع لؤلمم المتحدة ،صورة متشابمة لهطول األمطار والثلوج فً المرتفعات التركٌة التً تمع ضمن مناخ البحر
المتوسط ،مما سٌنخفض تدفك المٌاه لنهري دجلة والفرات وهذا ٌعنً أن شح األمطار فً تركٌا وإٌران سوف تؤثر
سلبا فً المٌاه المتوفرة لدجلة والفرات وروافدهما ،كما ستكون هنان شحة فً المٌاه السطحٌة فً العراق بسبب
اعتماد الدول المجاورة أكثر على الري من مٌاه النهرٌن بدال من اعتمادها على األمطار وبالتالً ستتوفر مٌاه الل
فً األنهر داخل العراق(األمٌر ،)294 :2010 ،ومن المبلحظ أن جمٌع هذه التغٌرات فً المناخ سوف تؤثر على
كمٌة المٌاه التً تصل إلى نهري دجلة والفرات كما أن المناطك المرٌبة من مصب شط العرب معرضة لخطر
ارتفاع منسوب مٌاه البحر بسبب تداخل مٌاه البحار المالحة مع المٌاه العذبة فً دلتا األنهار وخاصة فً حال وجود
نمص فً تصرٌف شط العرب من المٌاه العذبة التً تحول دون دخول مٌاه البحر المالحة ألٌه وٌصبح عندها مٌاه
شط العرب مالحة وغٌر صالحة لبلستخدامات الزراعٌة والصناعٌة والمنزلٌة مما سٌكون له آثار خطٌرة تهدد
الحٌاة البشرٌة فً تلن المنطمة( االسدي ،هادي ،)83 :2013 ،والجدول التالً ٌبٌن اثر التغٌرات المناخٌة فً
بعض مناطك تغذٌة حوض دجلة.
جدول( )1
التغٌرات المناخٌة فً درجات الحرارة واألمطار فً بعض مناطك تغذٌة حوض دجلة
معدل
التغٌر

معدل األمطار (ملم)
المدة الثانٌة
المدة األولى
2010-1999 1975-1941

معدل
التغٌر

معدل درجة الحرارة مº
المحطة
المدة الثانٌة
المدة األولى
-1999
-1941
2010
1975
71451
522
2,4
16,8
14,4
دٌار بكر
224486
710
1,2
10
8,8
سٌرت
108290
387
1,5
21,3
19,8
الموصل
114582
696
1,2
19
17,8
السلٌمانٌة
93338
431
1,2
14,2
13
كرمنشاه
119,8429,4
549,2
1,5
16,3
14,8
المعدل
المصدر :حمدان ٌاجً نوماس ،الموازنة المابٌة فً حوض دجلة ,مجلة أبحاث مٌسان ،المجلد  ،9العدد  ،18السنة
 ،2013ص.145:
ٌتبٌن من الجدول رلم ( )1اثر التغٌرات المناخٌة فً ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كمٌات هطول األمطار فً
بعض مناطك تغذٌة حوض نهر دجلة ،إذ انخفض معدل تسالط اإلمطار فً المدة ( )2010 – 1999بمعدل
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 %22عما كانت علٌة بالمدة السابمة( ،)1975 – 1941مسببا ذلن انخفاض فً اإلٌراد المابً لنهر دجلة كما
أدت هذه التغٌرات إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل  1,5وسبب ذلن فً زٌادة حاجة المحاصٌل الزراعٌة إلى
المٌاه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدل التبخر وطول فصل نمو المحاصٌل الزراعٌة.
وبذلن نرى أن للتغٌرات المناخٌة العالمٌة تأثٌرات متعددة وضاغطة ومرتمبة على الموارد المابٌة األمر
الذي ٌشٌر إلى خطورة هذه التغٌرات المناخٌة وتأثٌراتها السلبٌة المتعددة التً أخذت تتبلور بشكل بارز للعٌان،
ومن تلن التأثٌرات التنالص الملحوظ فً كمٌات األمطار وأنماط هطولها فً حوضً نهري دجلة والفرات ،وزٌادة
معدالت درج ات الحرارة ،والنمص فً رطوبة التربة ،وانحسار الغطاء النباتً الطبٌعً ،وانتشار وتوسع ظاهرة
التصحر.
ثانٌا ا -الزٌادة السكانٌة
أن من أهم التحدٌات الربٌسٌة التً تواجه تحمٌك األمن المابً فً العراق هو النمو السكانً ،وان
سٌنارٌوهات استخدام المٌاه فً المستمبل تثٌر الملك الشدٌد فلمدة لرن تمرٌبا كانت معدالت استخدام المٌاه تزٌد
بممدار ضعفً معدل الزٌادة السكانٌة تمرٌبا ،وسوف ٌستمر هذا االتجاه ألسباب عدٌدة منها أن الزراعة ال تزال
تعتمد على الري وهً من اكبر مستهلكٌن المٌاه ،وكذلن زٌادة متطلبات الصناعة والمستهلكٌن فً األماكن
الحضرٌة بوتٌرة سرٌعة( تمرٌر التنمٌة البشرٌة)14 :2006 ،
أن حاجة العراق إلى الموارد المابٌة فً المستمبل سوف تزداد نتٌجة استمرار الزٌادة السكانٌة المتولعة
بمعدالت مرتفعة تصل إلى أكثر من  ،%2,9وعلٌه سٌبلغ سكان العراق على وفك هذا المعدل عام  2020حوالً
نحو 40ملٌون نسمة ،وان هذه الزٌادة ستؤدي حتما إلى زٌادة احتٌاجات البلد من الموارد المابٌة لتحمٌك التنمٌة
االلتصادٌة والنهوض بالمطاع الزراعً للوصول لنسب اكتفاء ذاتً عالٌة ،وهذا ٌتطلب زراعة كافة األراضً
الصالحة لئلرواء والتوسع فً تنمٌة المشارٌع الصناعٌة ،وتنفٌذ مشارٌع المٌاه لؤلغراض المنزلٌة والبلدٌة بما
ٌحمك توفٌر احتٌاجاتها المابٌة( األمٌري ،) 39 :2013 ،وان معدل النمو السكانً فً العراق عالً لد أدى إلى
تضاعف عدد السكان فً فترات تمترب من  23سنه ،وهً مدة ال تكفً لتنمٌة الموارد الطبٌعة ،وخصوصا
الموارد المابٌة أو حتى المحافظة على المستوى االجتماعً وااللتصادي السابد ،مما ٌزٌد من ضغط السكان على
الموارد المابٌة وٌؤدي إلى استنزافها وتلوٌثها بمعدالت عالٌة  ،أما الدول المتمدمة ٌكون معدل النمو السكانً
منخفض وال ٌتجاوز فً أكثرها  %1وتحتاج إلى أكثر من  100سنة لكً ٌتضاعف عدد سكانها ،مما ٌتح لها
فرصة اكبر لتنمٌة مواردها الطبٌعٌة والمحافظة على مستوٌات السكان االجتماعٌة وااللتصادٌة والصحٌة ومن
دون معاناة من التأثٌر السلبً الناتج عن الضغط السكانً ( االطرلجً والراوي)160 :2012 ،
ان الزٌادة السكانٌة البد أن تؤدي إلى تزاٌد الحاجة إلى موارد الغذاء والطالة والمٌاه من جهة ،وتزاٌد
األعباء على البٌبة نتٌجة زٌادة المخلفات والفضبلت السابلة والصلبة من جهة أخرى ،ولد تدفع الحاجات المتزاٌدة
األفراد إلى أتباع ممارسات تهدد استمرار الحٌاة فً النظام البٌبً لعل أهمها المطع الجابر لؤلشجار وتلوث المٌاه
وتدهور األراضً ،وعلى الرغم من أن العراق ال ٌزال ٌمع ضمن المناطك غٌر المكتظة بالسكان فانه البد أن
ٌرافك الزٌادة السكانٌة دراسات حول حجم الموارد الطبٌعٌة التً تلبً هذه االحتٌاجات المتزاٌدة من المٌاه والغذاء
والطالة ،بهدف تامٌن أو االلتراب من حالة االكتفاء الذاتً فً اإلنتاج الغذابً وحماٌة الموارد الطبٌعٌة من
االستنزاف والتدهور( وزارة البٌبة.)2005 ،
ومما ال شن فٌه أن الزٌادة السكانٌة ومتطلبات التنمٌة االلتصادٌة وارتفاع المستوى المعٌشة للسكان
تؤدي إلى زٌادة الطلب على المٌاه ،فً الولت الذي ٌرافك هذه المتغٌرات انخفاض فً حصة الفرد السنوٌة من
المٌاه إذ بلغ نصٌب الفرد من المٌاه فً السنوات المابٌة الشحٌحة والمتعالبة ( )2000-1999و()2001-2000
و( )2008-2007و( ،)2009-2008مستوٌات متدنٌة ولرٌبة جدا من حافة معٌار ندرة المٌاه وهو 1000م/3
سنه للفرد ،فضبل عن ذلن فان كمٌة المسحوبات المابٌة تزداد بزٌادة عدد السكان تبعا للمتطلبات الزراعٌة
و الصناعٌة واالستخدامات المنزلٌة ،وأن مصدر الملك حول المٌاه ٌعود لندرتها التً تتزاٌد مع الزٌادة السكانٌة
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فضبل عن الطلب المتزاٌد على استهبلكها ،فمن المعروف أن الحاجة إلى المٌاه تزداد طردٌا مع زٌادة عدد السكان
والذي وٌترافك معه توسٌع المساحات المزروعة التً بدورها تحتاج إلى كمٌات اكبر من المٌاه لغرض الري،
فضبل على أن حاجة المطاع الزراعً إلى المٌاه تتحدد بنوع الزراعة وحجم تطور وسابل الري الحدٌثة و المولع
الجغرافً ونوع المحصول الزراعً ،فمثبل البلدان التً تمع فً المناطك الجافة والشبة الجافة كحالة العراق تكون
متطلبا ت الري فٌها اكبر من المناطك الباردة والمعتدلة ،وان المطاع الزراعً ٌستخدم طرق الري التملٌدٌة التً
تسبب هدرا كبٌرا فً المٌاه .كما أن نسبة التحضر السكانً عامل أخر ٌحدد الحاجات المابٌة فكلما كانت درجة
التحضر مرتفعة ٌعنً هذا أن حصة الفرد الٌومٌة من المٌاه تكون مرتفعة لٌاسا بسكان الرٌف.
جدول() 2
نسبة المٌاه المسحوبة من كمٌة المٌاه السطحٌة الواردة فً العراق(  )2010 – 1999وحصة الفرد السنوٌة من
المٌاه السطحٌــــــــــــــــة
السنة المابٌة

عدد السكان
ملٌون
()1

2000- 1999
2001- 2000
2002- 2001
2003- 2002
2004- 2003
2005- 2004
2006- 2005
2007- 2006
2008- 2007
2009- 2008
2010- 2009
المصادر:

23382
24086
24813
25565
26340
27139
27963
28810
29682
31895
31664

المٌاه كمٌة المٌاه نسبة المٌاه حصة
كمٌة
السطحٌة الواردة المسحوبة المسحوبة %السنوٌة
المٌاه(م)3
()4
()3
(ملٌار م)2()3
()5
1574
%88,3
32,5
36,8
1275
%101
31,0
30,7
2160
%70
37,5
53,6
2859
%63,3
46,3
73,1
2467
%88,9
57,8
65,0
2203
%97,8
58,5
59,8
2417
%84,3
57,0
67,6
1958
%96,6
54,5
56,4
1101
%137
44,8
32,7
1006 %107,2
34,4
32,1
1582
%80,6
40,4
50,1

الفرد
من

 -1العمود( )1من جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط ،الجهاز المركزي لئلحصاء ،المجموعة اإلحصابٌة
لعامً  .2013 -2012متاح على المولع االلكترونً www.cosit.gov.iq
 -2العمود( )2و( )3و( )4من بشرى رمضان ٌاسٌن ،التحدٌات البٌبٌة إلدارة الموارد المابٌة السطحٌة فً
العراق ،مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة ،جامعة بابل ،العدد  ،12السنة  ،2013الصفحة .205
 -3العمود ( )5من عمل الباحث.
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ثالثا ا -السٌاسة المائٌة لدول الجوار
أن والع العراق الجغرافً واعتماده فً تأمٌن احتٌاجاته المابٌة على نهري دجلة والفرات اللذان ٌنبعان
من خارج حدوده اإلللٌمٌة ،لد وضعه أمام نمطة ضعف من ناحٌة ارتباط موارده المابٌة بعدة دول وبالخصوص
تركٌا ،إذ أن أي عمل تموم به دول المنبع من إلامتها لمشروع ،مابً أو توسع زراعً فً حوضً النهرٌن سٌؤثر
ذلن على األمن المابً العرالً.
ولد تنالصت كمٌة الواردات المابٌة لنهري دجلة والفرات كثٌرا خبلل العمود الثبلث األخٌرة بسبب بناء
السدود والمشارٌع المابٌة على منابع النهرٌن وما زال لدى دول المنبع وبخاصة تركٌا مشارٌع أخرى تنوي تنفٌذها
فً المستمبل ،مما ٌعنً أن واردات المٌاه فً العراق ستشح أكثر فً المستمبل مع غٌاب االتفالٌات على الحصص
المابٌة العادلة األمر الذي ٌجعل مستمبل المٌاه فً العراق امرأ مثٌراً للملك(.وزارة البٌبة)30 :2013 ،
ونظرا لطبٌعة العبللات التً تسود بٌن العراق ودولة المنبع (تركٌا) فان العامل المابً وحاجته وندرته
مرتبط بالبعد السٌاسً وااللتصادي والمانونً ،وان طبٌعة هذه األوضاع والعبللات السابدة لد تتغٌر نتٌجة لتماطع
واختبلف المصالح بٌن الدولتٌن ،وان المشارٌع التركٌة المنفذة ولٌد التنفٌذ تبلغ سعتها التخزٌنٌة للمٌاه بحدود 128
ملٌار م 3وهذا ٌفوق ضعف الوارد المابً لنهري دجلة والفرات ،مما ٌشكل تهدٌدا مستمرا فً تحمٌك األمن المابً،
إذ ستتمكن تركٌا من حجز مٌاه النهرٌن عندما تتوتر العبللات بٌن البلدٌن(الشمري ،علً ،)60 :2012 ،فضبل
عن ذلن أن العراق لم ٌتوصل مع تركٌا إلى اتفاق ٌجري بموجبه التسام اإلمداد المتاح من المٌاه مما ٌجعل
الخبلفات على الوصول إلى المورد المابً المتنازع علٌها ساخنة ومثٌرة للصراع وخصوصا أن العراق ٌمع فً
منطمة للٌلة األمطار وٌعتمد على مٌاه النهرٌن بشكل شبة تام وبالتالً ال ٌجعل للعراق خٌارا أخر سوى إٌماف
خططه التنموٌة(األمٌري)17 :2013 ،
أن محدودٌة الموارد المابٌة فً العراق بفعل سٌاسات التحكم التً تمارسها دول المنبع التً تؤدي إلى
الحد من تدفمات المٌاه وزٌادة نسب التلوث ،سوف تعرض النظام االلتصادي واالجتماعً والصحً وتهدد حٌاة
السكان بالمجاعة والهجرة والفمر ،فضبل عن تلوٌث التربة وزٌادة نسبة الملوحة فً األراضً الزراعٌة وتزداد
التحدٌات المتعلمة بإدارة المٌاه لكون نهري دجلة والفرات انهار دولٌة مشتركة ،األمر الذي ٌؤدي إلى مزٌد من
المنافسة على استخدام هذه الموارد المابٌة المشتركة فً ظل تنامً الطلب على المٌاه فً دول المنبع ،ولد اعتمدت
تركٌا سٌاسات تؤكد حمها السٌادي فً االستفادة من مٌاه األنهار داخل أراضٌها وشرعت فً توظٌف استثمارات
كبٌرة فً أنشطة كثٌفة االستهبلن المابً دون موافمة أو مشاورة الدول األخرى الوالعة أسفل المجرى فً ظل عدم
وجود معاهدات واتفالٌات شاملة حول توزٌع المٌاه بٌن هذه الدول( االسكوا)15 :2005 ،
أن مشكلة المٌاه فً العراق متشعبة ومتداخلة إذ أن أكثر من  %75من مصادر المٌاه السطحٌة هً من
خارج الحدود مما جعل عملٌة التحكم بها وضمان تدفك الكمٌة المطلوبة منها إلى العراق أمر عسٌرا وخاضعا
لسٌاسات دول المنبع ،التً أخذت تستخدم المٌاه كأداة ضغط وسبلح سٌاسً لتحمٌك أهدافها السٌاسٌة
واإلستراتٌجٌة.
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رابعا ا -سوء اإلدارة والتخطٌط للموارد المائٌة:
أن ضعف أدارة الموارد المابٌة ٌعتبر جزءا أساسٌا فً مشكلة توفٌر المٌاه إذ ٌؤدي سوء أدارة المٌاه
وعدم استخدام الطرق العلمٌة الصحٌحة فً الري إلى هدر حوالً  %50من المٌاه المستهلكة ،والجزء األكبر من
الهدر ٌحصل نتٌجة رداءة أنظمة الري بسبب االعتماد طرق الري التملٌدٌة ،وال تمتصر سوء اإلدارة على أسباب
تمنٌة فحسب بل هً ناتجة أٌضا ً عن ظروف توفٌر المٌاه وخصوصا مٌاه الري بشكل مجانً أو بأسعار رمزٌة،
األمر الذي ٌترن المجال لئلفراط فً استهبلكها وضٌاع الجزء األكبر منها(المعموري والعانً )38 :2010 ،ولد
أدى هذا الوالع إلى وجود نمط استهبلن مرتفع للمٌاه ال ٌتبلبم مع الظروف الحالٌة والمستمبلٌة التً سٌواجهها
العراق( الشمري وعلً)66 :2012 ،
فنبلحظ أن السٌاسة المابٌة لم تحمك الموازنة المطلوبة بٌن عرض المٌاه والطلب علٌها ،ولم تتمكن من
تنسٌك السٌاسات المابٌة مع السٌاسات االلتصادٌة والسكانٌة بسبب عدم سٌطرتها على عملٌات الهدر فً استخدام
المٌاه وبكافة المجاالت( األمٌري ،)41 :2013 ،وان عدم استخدام طرق الري الحدٌثة التً تصل كفاءة االستخدام
المٌاه فٌها إلى  %90-85وٌمكن أن توفر أكثر من  %55لد أدى بدوره إلى المزٌد من الهدر فً كمٌة المٌاه
المستخدمة بالطرق التملٌدٌة ( وزارة البٌبة ،)48 :2013 ،فسوء استخدام المٌاه والتفرٌط بكمٌاتها وذلن لحالة
الجهل فً تحدٌد الممنن المابً الذي ٌجب أن ال ٌزٌد عن حاجة المحصول النباتً وأال لد تتعرض التربة للتبخر
مما ٌؤدي إلى ترن األمبلح وتراكمها فٌها(جاسم ،)82 :1995 ،كما إن عدم كفاٌة المؤسسات المعنٌة بالمٌاه،
وتفكن الهٌاكل المؤسسٌة ،وغٌاب التنسٌك بٌن هٌاكل صنع المرار ،وضعف تبادل المعلومات عن الموارد المابٌة
بٌن البلدان الوالعة عند أعالً األنهار(تركٌا ،سورٌا ،وإٌران) وتلن الوالعة أسفل مجرى األنهار(العراق) فٌما
ٌتعلك بالبٌانات والمٌاسات والمعطٌات الهٌدرولوجٌة الدلٌمة لؤلحواض المابٌة المشتركة والفشل فً أبرام اتفالٌات
تضمن حموق البلد المابٌة فً نهري دجلة والفرات(الطاٌع ،)2006 ،فضبل عن عدم وجود الكوادر الفنٌة
واإلدارٌة الكفوءة والجٌدة التً تموم بعملٌة أدارة الموارد المابٌة ،إذ ال تزال تعددٌة الهٌاكل المؤسسٌة وضعف
آلٌات التنسٌك بٌنها وإهمال االعتبارات البٌبٌة ونمص الكوادر العلمٌة والفنٌة المؤهلة وضعف الجاهزٌة العلمٌة
والتمنٌة وغٌاب عدد كبٌر من االختصاصات الحدٌثة وللة مؤسسات البحث العلمً هً السمات الربٌسٌة للهٌاكل
المؤسسٌة فً العراق( عبد هللا)60 :2006 ،
وبشكل عام ٌمكن أجمال التحدٌات التً ستتعرض لها الموارد المابٌة فً العراق خبلل السنوات الممبلة
بما ٌلً( وزارة البٌبة: )39 :2006 ،
أ -األخطار الناتجة عن تنفٌذ خطوط السٌطرة على موارد المٌاه من لبل دول المنبع.

ب -تزاٌد الطلب على المٌاه المرافك مع تزاٌد أعداد السكان وما ٌصاحبها من حاجة ملحة إلى التوسع
الزراعً وتطور الصناعة فضبل عن أوجهة التنمٌة األخرى.
ج-احتماالت تزاٌد حاالت الجفاف فً المنطمة وتنالص فً معدالت األمطار السنوٌة.
د -احتماالت تردي نوعٌة المٌاه بسبب انعدام وجود أو عدم مواكبة التطور فً كفاءة وحدات معالجة المٌاه
مع النمو السكانً والتنمٌة الصناعٌة والزراعٌة وسوء أدارة الموارد المابٌة مما ٌعرضها لبلستنزاف
والتلوث.
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املبحث انثاني :اخلياراث املتاحت نتحقيق األمن املائي يف انعراق
اوال ا -إستراتٌجٌة التعاون االقتصادي بٌن العراق وتركٌا
أن التصادٌات التعاون هً توجٌه السٌاسة االلتصادٌة لدعم التعاون مع التركٌز على أٌجاد سبل لبلعتماد
المتبادل والمتكافا الذي ال ٌملب مستوٌات الموة فً اتجاه احد الطرفٌن ،وأن العمل على الصعٌد اإلللٌمً والدولً
بغٌة مواجهة التحدٌات المابٌة التً ٌحدثها التران التغٌر المناخً بالضغط السكانً ،فخمس الموارد المابٌة العذبة
المتجددة مشتركة بٌن بلدان العالم وٌشمل هذا  261حوضا ً مشتركا ً من أحواض األنهار العابرة للحدود وهً
موطن  %40من سكان العالم وتحكمها  150معاهدة دولٌة ،ولكً تموم بإدارة مواردها على نحو أكثر فعالٌة
ٌنبغً علٌها أن تتعاون فٌما بٌنها بشان المسطحات المابٌة الدولٌة من خبلل أبرام معاهدات دولٌة جدٌدة أو تعدٌل
المعاهدات السابمة( البنن الدولً ،)14 :2010 ،ونظرا الختبلف السٌالات اإلستراتٌجٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة
فً األحواض الدولٌة فبل بد من إٌجاد الظروف المواتٌة للتعاون المبدبً ثم المضً لدما فً المشاركة على نطاق
أوسع ،ومن متطلبات التعاون تمٌم احتٌاجات التنمٌة البشرٌة وأهدافها فً كل دولة وبناء الثمة المتبادلة بٌن بلدان
الحوض الدولً وتعزٌز المدرات المؤسسٌة فٌها وتوفٌر التموٌل البلزم إلدارة الموارد المابٌة فً األحواض
الدولٌة( تمرٌر التنمٌة البشرٌة)228 :2006 ،
لعل التعاون اإلللٌمً فً موضوع المٌاه ٌفضً إلى حل أزمة المٌاه بٌن الدول المتشاركة فً أحواض األنهار
الدولٌة ،وفك سٌاسة التفاهم وحسن الجوار كما ٌدفع التعاون اإلللٌمً على ألامة عبللات متطورة بٌن دول الحوض
الواحد المشترن وبالتالً تدعم الجانب االلتصادي بالجوانب السٌاسٌة والثمافٌة وغٌرها ،أما فً حالة الخبلف وعدم
التفاهم فبل بد من الرجوع إلى االتفالٌات والبروتوكوالت الدولٌة أن وجدت لحل أو تحجٌم المشكلة لدر اإلمكان
وتجنب الصراع والنزاع بكل أشكاله (جاسم)89 :1995 ،
وان اتفالٌات تماسم المٌاه الدولٌة ستكون دافعا مهما فً بناء عبللات متبادلة مشتركة راسخة ،وان ألامة مشارٌع
مشتركة بٌن البلدٌن فً المجاالت االلتصادٌة المتعددة وبخاصة مشارٌع المٌاه والزراعة والطالة ستدعم التصاد
كبل البلدٌن ،فضبل عن ذلن أن توافر الثروة النفطٌة فً العراق والتً تحتاجها تركٌا والدول األوربٌة المستهلكة فً
جوارها الجغرافً ٌجعل فً اإلمكان استخدام مولع تركٌا االستراتٌجً كبلد عبور( ترانزٌت) لمد أنابٌب النفط
والغاز العرالً إلى تلن الدول المستهلكة له ،وهكذا ٌكون التعاون على أساس المٌزة النسبٌة لكل دولة فمثبل أن
كلفة بعض المنتجات الزراعٌة التركٌة المستوردة تكون الل من أنتاجها محلٌا( المجذوب)443 :2012 ،
ولمد تطورت العبللات االلتصادٌة بٌن البلدٌن وكانت هنان زٌارات متبادلة من لبل المسبولٌن على مستوى رفٌع
وتمخض عنها اتفالٌات التصادٌة وتجارٌة أدت إلى حصول الشركات التركٌة على فرص استثمار فً العراق،
وكذلن اإلسهام فً أعادة أعمار البلد وزٌادة فً تدفك كمٌات النفط العرالً عبر األراضً التركٌة وارتفاع فً
حجم التبادل التجاري بٌنهما ،وفً عام  2008تم إعبلن تشكٌل المجلس األعلى للتعاون االستراتٌجً بٌن العراق
وتركٌا ومن أهم ما جاء فٌه(بهنان:)76-75 :2012 ،



تشجٌع التعاون فً مجال الموارد المابٌة والزراعة لمساعدة العراق على تلبٌة حاجاته الزراعٌة والمابٌة
وبضمنها تلن المتعلمة بالري ،مع األخذ بنظر االعتبار حاجة تركٌا للمٌاه .
التعاون فً مجال الطالة بٌن الشركات العرالٌة والتركٌة كذلن نمل الموارد الطبٌعٌة العرالٌة إلى األسواق
العالمٌة بواسطة مسارات التصدٌر األكثر اعتمادا كتطوٌر المدرة الحالٌة لخط النفط ( كركون – ٌومورتالٌن)
وبناء شبكات لنمل الغاز الطبٌعً من العراق إلى األسواق العالمٌة عبر تركٌا.
55

مجلة العلوم االلتصادٌة

حتدايت الامن املايئ العرايق واخليارات املتاحة لتحقيقه حبث مس تل من رساةل املاجس تري املوسومة ( ااثر املشاريع املائية الرتكية يف العراق)


التشجٌع والعمل على برامج مشتركة لتأسٌس مناطك تجارٌة وصناعٌة حرة للمساهمة فً زٌادة فرص العمل
واالستثمار فً العراق واإلسراع فً فتح أكثر من بوابة حدودٌة جدٌدة لتعزٌز العبللات التجارٌة بٌن البلدٌن.

وهنان ثبلث عناصر لوه ٌمتلكها العراق وباستطاعته توظٌفها لحل مشكلتة المابٌة العالمة مع تركٌا وهً:
 -1السوق العراقٌة:
أن سٌاسة التجارة العرالٌة ٌجب أن ترتبط بأهداف اإلستراتٌجٌة التً تهدف إلى تحمٌك مكاسب ومنافع مع كل
الدول التً للعراق مصالح إستراتٌجٌة معها مثل تركٌا ،فما هً فابدة إغراق السوق المحلٌة بالبضابع والسلع من
دول جنوب شرق أسٌا والصٌن والهند ودول أخرى عدٌدة .إذ أن تغٌٌر اتجاهات التجارة مع الدول على أساس
المنافع المتبادلة وبخاصة مع تركٌا ،إذ أن منح نسبة مهمة ومؤثرة من التجارة الخارجٌة لتركٌا األمر الذي
سٌجعل جزءا من التصادها ٌعتمد على العراق وما لهذا من اثر مهم فً تعدٌل السٌاسة المابٌة التركٌة بخصوص
نهري دجلة والفرات وحموق العراق فً مٌاهه(عبد هللا ،)221 :2013 ،ولد أدرن األتران أهمٌة العبللات
االلتصادٌة مع جوارهم العربً فسعت إلى توسٌع أسوالها التصدٌرٌة لتصرٌف فابض أنتاجها فً المطاع الزراعً
والصناعً من جانب ،وتلبٌة احتٌاجاتها من الطالة من جانب أخر(الموسوي ،)85 :2014 ،وان الصادرات
التركٌة تتكون بصورة ربٌسٌة من اللحوم والخضروات والفواكه والبمولٌات والحدٌد وهذه السلع وباألخص
الزراعٌة منها ال تستطٌع تركٌا تصدٌرها على نطاق واسع إلى دول االتحاد األوربً ،بسبب المٌود الصحٌة التً
تفرضها دول االتحاد على وارداتها من هذه السلع فضبل عن وجود فابض من هذه السلع فً األسواق األوربٌة
(عبد هللا)440 :2009 ،
لمد شهدت العبللات االلتصادٌة العرالٌة – التركٌة تطورا ملحوظا إذ بلغ حجم التبادل التجاري بٌن العراق وتركٌا
خبلل عام 2008حوالً  5,2ملٌار دوالر من بٌنها  3,9ملٌار دوالر على شكل صادرات تركٌة متنوعة من
البضابع والمنتجات الزراعٌة والصناعٌة إلى العراق ،فً حٌن بلغت الواردات التركٌة من العراق  1,3ملٌار
دوالر اغلبها منتجات نفطٌة ( بهنان ،)77 :2012 ،ثم زاد حجم التبادل إذ بلغت لٌمته فً عام  2010حوالً 10
ملٌارات دوالر بعد أن كان  8ملٌارات دوالر فً عام  ،2009وال شن أن هذا التمارب الذي حصل ٌمكن أن
ٌستغله العراق لحل مشاكله العالمة مع تركٌا وخصوصا مشكلة المٌاه الدولٌة ،فمن المناسب أن ٌستثمر التمارب بٌن
البلدٌن لبناء العبللات االلتصادٌة على أساس المصالح المتبادلة وبالتالً حل مشكلة المٌاه فً العراق( ألشمري
وعلً)64 : 2012 ،
 -2الثروة النفطٌة:
ٌمكن أن ٌؤدي النفط دور حاسم فً حل مشكلة المٌاه العالمة بٌن العراق وتركٌا ،فهً ال تنتج من النفط الخام أال
جزءا ضبٌبل من احتٌاجاتها ،إذ أن تركٌا ال تنتج محلٌا سوى  %16من احتٌاجاتها النفطٌة وتستورد  %84من
تلن االحتٌاجات من الخارج ،مما دفع تركٌا إلى البحث عن مصادر أضافٌة لتزوٌدها بالنفط فاتجهت إلى الدول
العربٌة وباألخص العراق العتبارات عدٌدة منها لربه ونوعٌته الجٌدة وانخفاض نفمات إٌصاله ،فمد أنفمت 37
ملٌار دوالر فً عام  2007لشراء النفط والغاز ومن المتولع أن احتٌاجات تركٌا من النفط سوف تزداد بسبب
أتباعها خطط التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة .وإنها تموم بالحصول على النفط العرالً من خبلل الخط العرالً
التركً وٌموم هذا الخط بنمل النفط العرالً من منطمة كركون إلى مٌناء جٌهان التركً على الشواطا التركٌة
للبحر المتوسط ،إذ ٌوفر هذا المشروع لتركٌا النفط الخام الذي تحتاجه لبلستهبلن المحلً فضبلً عن الفوابد
االلتصادٌة المتمثلة بعوابد مرور النفط الخام عبر أراضٌها(عبدهللا)439 :2009 ،
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 -3الموقع الجغرافً:
ٌمثل العراق فً مولعه الجٌوستراتٌجً وأهمٌته االلتصادٌة فً للب اإلللٌم المسمى بالشرق األوسط نمطة
االرتكاز بٌن كفتً المٌزان التً تربط دول الشرق (ببلد الشام وشبة الجزٌرة العربٌة) ودول الغرب تركٌا وما
جاورها من الدول (الحدٌثً ونصٌف ،)36 :2011 ،وأن مولع تركٌا الجغرافً له أهمٌة كبٌره من الناحٌة
السٌاسٌة وااللتصادٌة فهو ٌمثل حلمة الوصل بٌن الغرب والشرق وال تكتمل هذه المٌزة التً تتمتع بها تركٌا إال
بمولع العراق المكمل لهذه الحلمة فهو ٌكون بمثابة حلمة الوصل التً تربط ما بٌن تركٌا ودول الخلٌج العربً التً
تطمح بان ٌكون لها دور التصادي وتجاري معها(عبدهللا)222 :2013 ،
ثانٌا ا -إستراتٌجٌة تنمٌة وإدارة الموارد المائٌة
لمد نجم عن سٌاسات دول المنبع وزٌادة عدد السكان فً حوضً نهري دجلة والفرات إلى زٌادة الطلب على
المٌاه ،وهو ما انعكس فً مشكلتٌن أساسٌتٌن نتجت األولى من زٌادة الضغوط على الموارد المابٌة السطحٌة
وتمثلت الثانٌة بارتفاع حجم مٌاه الصرف الصحً والزراعً والصناعً وطرح هذه المٌاه فً األنهار وبالتالً فان
هنان مشكلة كمٌة متمثلة بمحدودٌة موارد المٌاه ومشكلة نوعٌة متمثلة بتلوث األوساط المابٌة ومن الضروري
الربط بٌن هاتٌن المشكلتٌن وذلن باستخدام مبادئ التصادٌة للحد من زٌادة الطلب على المٌاه مع المحافظة على
توفٌر الحد األدنى الضروري لبلستهبلن الفردي ،ومن هذه المبادئ وضع نظام مناسب لتسعٌر المٌاه لبلستخدامات
المختلفة وفك المبدأ (الملوث ٌدفع والمنتفع ٌدفع ) فٌمكن حل المعادلة االلتصادٌة التً تربط تكالٌف استهبلن المٌاه
مع تكالٌف طرحها فً األوساط الطبٌعٌة وبالتالً ٌمكن رفع كفاءة استخدام المٌاه والحد من حجم المٌاه العادمة
الملوثة وتوفٌر موارد أضافٌة لمواكبة الطلب المتزاٌد على الماء( األشرم )171 : 2008 ،
وم ن المبلحظ أن السٌاسة المابٌة العرالٌة ركزت فمط على زٌادة عرض المٌاه ،وتوفٌرها عن طرٌك مشروعات
استثمارٌة واسعة النطاق ،مع التوسع فً بناء السدود والخزانات وشبكات الري ،ولكن دون أدران كاف لآلثار
المترتبة على انتهاج سٌاسة مابٌة ترتكز على جانب العرض فمط ،ومع إنها أسهمت فً زٌادة المساحة المزروعة،
وزٌادة اإلنتاج الزراعً فً أول األمر ،لكنها بسبب عدم االهتمام الكافً بمرالبة نظام الصرف أدت إلى انتشار
التغدق والملوحة ،وتدهور نوعٌة المٌاه واستخدامها بمٌمة متدنٌة وكفاءة منخفضة (الزبٌدي،)229 :2008 ،
ولمعالجة أزمة المٌاه البد من تغٌٌر األسالٌب التملٌدٌة فً أدارة الموارد المابٌة التً تتلخص فً زٌادة الكمٌات
المعروضة من المٌاه ،لتلبٌة احتٌاجات البلد المتنامٌة ،وبما أن المصادر المابٌة فً العراق أصبحت لرٌبة من حد
اإلجهاد المابً ،وان إضافة موارد مابٌة جدٌدة أصبح أمرا عسٌرا الن ذلن ٌتطلب استثمارات كبٌرة ،وعلى هذا
األساس البد من أتباع سٌاسات جدٌدة تعمل على حل مشكلة المٌاه من خبلل التركٌز على جانب أدارة الطلب
باالعتماد على آلٌة تسعٌر ،المٌاه والتركٌز على ترشٌد استخدامها ،ورفع كفاءة استعمالها فً كافة المجاالت
االلتصادٌة.
من الناحٌة العملٌة فان تسعٌر المٌاه ٌحكمه اعتبارات عدٌدة منها دٌنٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وان االعتماد السابد فً
مجتمعاتنا أن الماء مورد حر وانه ال ٌجوز منعه من احد وألي سبب ،وان أفضل لاعدة ممكنة التطبٌك حول
تسعٌر المٌاه وأكثرها مبلبمة للوالع هً لاعدة استرداد التكالٌف وهذه الماعدة ال ترتبط بما ٌثار حول تسعٌر المٌاه
واعتبارها سلعة التصادٌة تتحكم بها اتجاهات السوق (العرض والطلب) ،وإنما ترتبط فمط بوضع ممابل سعري
أمام خدمة إتاحة المٌاه وٌهدف هذا النهج فً أدارة المٌاه تحمٌك أهداف عدٌدة منها( عبد هللا:)57 :2006 ،
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حتدايت الامن املايئ العرايق واخليارات املتاحة لتحقيقه حبث مس تل من رساةل املاجس تري املوسومة ( ااثر املشاريع املائية الرتكية يف العراق)
 -1تقلٌل الهدر واإلسراف فً استخدام المٌاه:
لمد ذكرنا سابما أن الزراعة فً العراق تستهلن أكثر من  % 90من الموارد المابٌة المتاحة وان نظام الري
السطحً التملٌدي السابد فً زراعة اغلب األراضً المروٌة ،وان فوالد هذا النظام من الري (أثناء النمل والتوزٌع
فً شبكات الري) تزٌد عن  ، %50وبالتالً ٌسبب هدر كبٌر فً الموارد المابٌة وٌزٌد من مشكلة المٌاه فً
العراق ،ولذلن فان خفض هدر المٌاه ٌعد جانب مهم فً أدارة الموارد المابٌة وٌجب أن ٌكتسب أولوٌة عالٌة.
وٌمكن أن ٌؤدي التدخل الفنً إلى خفض هدر المٌاه فً مجال الري ،إذ أن الري بالتنمٌط ٌحمك وفورات كبٌرة لد
تصل إلى  %50 – 30ممارنة بطرق الري السطحً(األشرم ،)193 :2008 ،فضبل عن ذلن أن تسعٌر المٌاه
سٌؤدي إلى تملٌل الهدر فً المٌاه وانخفاض فً الطلب علٌه إذ ٌوجد ارتباط وثٌك بٌن هدر المٌاه ومستوى سعرها،
إذ أن االستهبلن الفردي ٌتراجع كلما زاد السعر فمثبل فً تونس أدى ارتفاع السعر إلى انخفاض االستهبلن الفردي
من  115لتر ٌ /وم فً عام  1970إلى  75لتر ٌ /وم عام  .2000ولجعل النظرة االلتصادٌة ال تصطدم
باالعتبارات االجتماعٌة والبٌبٌة ،ومنها مراعاة الفمراء من شرابح المجتمع وعدم ممدرتهم على الدفع ٌنبغً أن
تكون التسعٌرة تصاعدٌة وكذلن جعل حد أدنى مجانً واالحتفاظ بتسعٌر منخفضة لبلستهبلن الضروري(عبد هللا،
)58 :2006
 -2تغٌٌر التركٌب المحصولً:
تتأثر األنماط الزراعٌة فً العراق بالسٌاسة الوطنٌة الرامٌة إلى رفع معدالت االكتفاء الذاتً من السلع الغذابٌة
األساسٌة ،لذا فان التركٌبة المحصولٌة الحالٌة تركز على أنتاج الحبوب والسٌما الممح والرز اللذان ٌستهلكان
كمٌات كبٌرة من المٌاه لٌاسا ً بالمحاصٌل األخرى ،وعلى ذلن ال بد من مراجعة تعدٌل التركٌب المحصولً وبشكل
ٌتبلبم مع الموارد المابٌة المتاحة فً ضوء لٌمة الفرصة البدٌلة الستخدام مٌاه الري الذي ٌعد مجاال أخر لبللتصاد
فً المٌاه وزٌادة المنافع المتحممة منها ،فمثبل أن أنتاج طن واحد سكر من بنجر السكر ٌستهلن ثلث كمٌة المٌاه
البلزمة إلنتاج ذات الكمٌة من لصب السكر ،باإلضافة إلى زٌادة نسبة التكثٌف الزراعً حٌث أن الكمٌة نفسها من
السكر المنتج من البنجر ٌمكن زراعتها بمدة الل بممدار  %25من لصب السكر ،وانه عند تطبٌك سٌاسة واضحة
السترداد تكلفة إتاحة المٌاه ومدعمة بتولٌفة من السٌاسات الزراعٌة األخرى( اإلرشاد ،البحث الزراعً) ،فان ذلن
ٌؤدي فً المدى المتوسط والطوٌل إلى أحداث تعدٌبلت التراكٌب المحصولٌة فً اتجاه زراعة المحاصٌل ذات
العابد االلتصادي األعلى واستخدام أنماط تكنولوجٌة أكثر تمدما(المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة،)126 :1998 ،
وعلى هذا األساس ٌتضح لنا أن تخصٌص المٌاه فً أنتاج محاصٌل زراعٌة ٌجب أن ٌتم على وفك ممارنة تكلفة
الفرصة البدٌلة للمحاصٌل المختلفة واحتساب المردود االلتصادي والمنافع األخرى منه.
- 3االرتقاء بمستوى الكفاءة االقتصادٌة وزٌادة الشفافٌة فً أدارة قطاع المٌاه:
أن سٌاسة تسعٌر مٌاه الري الزراعً أو فرض رسوم علٌها تشكل من ناحٌة المبدأ وسٌلة فعالة لرفع كفاءة استخدام
مٌاه الري ،وللحد من اإلسراف فً استخدامها وتبدٌدها ،وأنها تشكل مدخبل إلى اعتبار الماء عنصرا أساسٌا فً
تكالٌف أنتاج المحاصٌل الزراعٌة وبالتالً ٌتم استخدامه على وفك أسس عمبلنٌة ومدروسة( شكرانً:2012 ،
 ،)198وكذلن عندما ٌدفع األفراد التكلفة الممررة إلتاحة المٌاه فهذا ٌعطٌهم الحك فً مساءلة الجهة التً تموم
بتمدٌم الخدمة ومن مختلف الجوانب المتعلمة بها وبهذا ٌتاح للمجتمع لدرا اكبر من المشاركة فً أدارة المٌاه( عبد
هللا ،)60 :2006 ،وان استرداد تكلفة إتاحة المٌاه ٌشجع المستخدمٌن فً األنشطة الزراعٌة والصناعٌة إلى
االتجاه نحو التطبٌمات التكنولوجٌة األحدث فً كافة جوانب األنشطة ،بدءا ً باختٌار األصناف الزراعٌة ونظم
اإلرواء الحملٌة األعلى كفاءة فً استثمار الموارد المتاحة ،وٌمود ذلن إلى رفع المدرة التنافسٌة على أنتاج ٌلبً
رغبات األسواق العالمٌة( المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة.)9 :1998 ،
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 -4رفع الوعً العام بأهمٌة المٌاه:
أن االعتماد السابد حول المٌاه فً العراق ٌنبغً أن ٌتغٌر والتً فً جوهرها أن الماء مورد مجانً وانه
مصدر غٌر محدود ،إذ تبنى على هذه المناعات أنماط سلوكٌة مسرفة وغٌر رشٌدة فً استخدامها للمٌاه وسبب ذلن
هو االفتمار للوعً والمعلومات بخصوص المسألة المابٌة وعن وضع الموارد المابٌة الحالٌة والمستمبلٌة ،وأن
البرامج الموجهة لتوعٌة الجمهور من خبلل وسابل التعلٌم العدٌدة تؤدي إلى أحداث تغٌٌرات مهمة فً السلون
البشري المتصل بحفظ المٌاه واستعمالها وهذه البرامج فً اغلبها ال تكاد تكلف شٌبا بالممارنة مع االستثمارات فً
لطاع المٌاه( األشرم ،)195 : 2008 ،وان عمل لجان التوعٌة المابٌة هو توجٌه األفراد المستخدمٌن للمٌاه على
ضرورة ترشٌد استخدام المٌاه ،وإٌضاح خطورة تبدٌد المٌاه وندرتها فً المدى المرٌب والبعٌد ،وان اإلرشاد
والتوجٌه والتوعٌة المابٌة تتطلب تنظٌما متطورا ٌسمح بنمل التمنٌات الحدٌثة التً أصبحت من الضرورٌات التً
البد منها فً هذا المجال خاصة مع تفالم وندرة وشحة المٌاه( الزبٌدي)229 :2008 ،
وان غاٌة ما تصبو إلٌة أدارة الموارد المابٌة من تسعٌر المٌاه هو حث المستخدمٌن على تغٌٌر ممارساتهم
غٌر كفوءة أو السٌبة فً استهبلكهم للمٌاه ،من خبلل استخدام برامج اإلرشاد فً الوسابل األعبلم المختلفة ،وان
من المواضٌع األساسٌة التً ٌجب التركٌز علٌها هً ترشٌد استخدام المٌاه ولكافة المجاالت مع التركٌز على رفع
وعً المزارعٌن باستخدام مٌاه الري بطرق حدٌثة ممتصدة للمٌاه وزٌادة معرفتهم بالحاجات المابٌة الفعلٌة
للمحاصٌل ،وعوالب االستخدام المسرف للماء إلى جانب الترشٌد فً استعمال األسمدة والمبٌدات ،وضررها
النهابً فً تلوٌث الموارد المابٌة.
ثالثا ا-إستراتٌجٌة التحرك على المستوى الدولً:
نشط العراق سابما وعلى عدة مستوٌات لتأكٌد حموله فً مٌاه النهرٌن وثبت اعتراضه على المشارٌع
التركٌة وكان من مجاالت هذا التحرن ،األمم المتحدة ،البنن الدولً والدول التً كانت تمدم المنح والمروض
للمشارٌع التركٌة ،ولد اخذ هذا التحرن صٌغا ً متعددة منها االجتماعات المباشرة ،الرسابل والبٌانات والمناشدات،
وركز هذا التحرن على حث تركٌا للتوصل إلى اتفاق ٌحدد الحصص المابٌة لكل دولة وفما ً لبلعتبارات المعمول
بها فً شان األحواض الدولٌة فضبل عن ذلن طالب البنن الدولً والجهات المانحة بضرورة التولف عن تمدٌم
التموٌل للمشارٌع التركٌة إلى حٌن التوصل إلى ذلن االتفاق (حرج ،)412 :2012 ،إذ أن أشران المجتمع الدولً
والمنظمات الدولٌة المعنٌة لغرض أٌجاد صٌغة لانونٌة تلزم الدول المشتركة باألحواض المابٌة الدولٌة للتوصل
لحلول بشان استغبلل المٌاه باالعتماد على أسلوب المشاركة واالستفادة من المٌاه بصورة عادلة ومنصفة لبلدان
الحوض المابً الدولً(احمد وسلمان ،)368 :2011 ،األمر الذي ٌملل من شدة المنافسة فً استغبلل المٌاه بٌن
الدول وٌعمل على المحافظة علٌها بصورة مثلى.
وان التنسٌك العرالً السوري ٌعد عامبل مهما للضغط على تركٌا ،فمن خبلل التنسٌك وتوحٌد الموالف
اتجاه سٌاسة تركٌا المابٌة فً حوضً دجلة والفرات ،وفً رسم سٌاسة مابٌة متناسمة مع الظروف اإلللٌمٌة ،وان
ٌبذال جهدهما فً كسب دعم إللٌمً ودولً اكبر إلجبار تركٌا على االعتراف بحمولهما المابٌة ،وتولٌع معاهدة
تضمن حصصهما من مٌاه نهري دجلة والفرات وفك الموانٌن الدولٌة (العانً وآخرون ،)182 :2012 ،إذ أن
التنسٌك السوري العرالً هً مسالة مهمة وضرورٌة كونهما دولتً مجرى ومصب ،وان األمن المابً العرالً
هو أكثر التصالا ً باألمن المابً السوري ،نظ را الشتران البلدٌن فً أهم حوضٌن مابٌٌن فً الشرق األوسط وٌشكل
كل منهما عمما استراتٌجٌا ً لؤلخر لذلن فمن الضروري بمكان أن ٌتم التركٌز على التعاون السوري – العرالً
أوال ،وٌتم ذلن التعاون فً الجانب الفنً للمطالب الملحة ثم على المستوى السٌاسً وااللتصادي وٌتم معه إٌجاد
مولف موحد فً الحوار مع تركٌا فً لضٌة توزٌع المٌاه بصورة عادلة ومنصفة بٌن األطراف الثبلثة(حداد،
)99 :2012
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جدول( )3
خٌارات أدارة المٌاه بزٌادة العرض أو خفض الطلب وخٌارات التعاون
خٌارات التعاون الدولً
 -1تبادل المعلومات
 -2نمل المٌاه ضمن الحوض المابً
 -3التخطٌط المشترن

خٌارات انفرادٌة
خفض الطلب:
 -1مرالبة السكان
 -2تسعٌر المٌاه
 -3الكفاٌة الزراعٌة وتتضمن:
أ -الري بالتنمٌط
ب -تمنٌات البٌوت الزجاجٌة
ت -الهندسة الوراثٌة لمماومة الملوحة
والجفاف.
زٌادة العرض:
 -1معالجة مٌاه الصرف إلعادة استخدامها
 -2حصاد مٌاه اإلمطار حفر اآلبار
 -3تحلٌة المٌاه المالحة
المصدر :نوار جلٌل هاشم ،سٌنارٌوهات الصراع والتعاون على المٌاه بٌن العراق وتركٌا بعد إنشاء سد
الٌسو التركً على نهر دجلة ،مجلة المستمبل العربً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،العدد  ،359السنة ،2009
ص50 :
ٌتبٌن لنا مما سبك أن العراق ٌستطٌع تحمٌك األمن المابً ،من خبلل إتباع استراتجٌات عدٌدة ،تعمل
على توفٌر كمٌات كبٌرة من المٌاه فمن خبلل اإلستراتٌجٌة األولى المتمثلة :بالتعاون االلتصادي بٌن تركٌا
والعراق ،إذ ٌستطٌع أعطاء مفاوضات تماسم المٌاه مع تركٌا لوة دفع إضافٌة من خبلل التعاون المتبادل والمتكافا
فً المجاالت السٌاسٌة وااللتصادٌة ،واألمنٌة وٌضمن استمرار تدفك المٌاه ألٌه عبر نهري دجلة والفرات ،أما
اإلستراتٌجٌة الثانٌة والتً تتضمن إدارة الموارد المابٌة وتنمٌتها من خبلل إتباع أسلوبٌن فً إدارتها ،األسلوب
األول هو إدارة الطلب على المٌاه ،والثانً إدارة العرض على المٌاه ،مع التركٌز فً الولت الحاضر على أسلوب
إدارة الطلب ،لما لها من تأثٌر فً ترشٌد استخدام المٌاه من خبلل آلٌة تسعٌر المٌاه (تكلفة إتاحة المٌاه) ،للحد من
الهدر واإلسراف فً استخدامات المٌاه فً العراق ،فضبل عن برامج التوعٌة واإلرشاد الموجه لمستخدمً المٌاه،
أما اإلستراتٌجٌة الثالثة فهً تدعو إلى تحرن العراق على المستوى الدولً واإلللٌمً لحشد الرأي العالمً للضغط
على تركٌا وإجبارها على تعدٌل سٌاستها المابٌة المخالفة للمبادئ والموانٌن الدولٌة فً استغبلل المجاري المابٌة
الدولٌة وإجبارها على تولٌع اتفالٌة ٌتم بموجبها ضمان حموق العراق المابٌة فً نهري دجلة والفرات.
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االستنتاجاث:
-1
-2
-3

-4

أن الزٌادة السكانٌة فالمت من مشكلة المٌاه فً العراق ،فالنمو السكانً والتطور العمرانً السرٌع والحاجة المتزاٌدة
للغذاء سوف تزٌد الضغط على الموارد المابٌة فً الببلد.
ان سوء استخدام الموارد المابٌة المتاحة من خبلل إتباع األسالٌب الخاطبة والمدٌمة فً استخدام المٌاه وبخاصة فً
النشاط الزراعً أدى ذلن إلى هدر كمٌات كبٌرة من المٌاه.
أن السٌاسة المابٌة التركٌة المتمثلة بإنشاء السدود والمشارٌع المابٌة على نهري دجلة والفرات أضرت بالعراق من
خبلل انخفاض فً كمٌة المٌاه الواردة إلى العراق وتردي نوعٌتها .كما أن تحكمها بالمٌاه من خبلل السدود
والخزانات سٌعرض العراق لمخاطر عدٌدة.
أدت التغٌرات المناخٌة إلى تنالص فً الواردات المابٌة لنهري دجلة والفرات ،ومن المتولع ان مناطك منابع
النهرٌن ستتأثر بصورة كبٌرة بهذه التغٌرات المناخٌة ،األمر الذي زاد من حدة األزمة المابٌة فً العراق.

انتوصياث:
-1
-2

-3

-4

-5

-6

االستغبلل األمثل للموارد المابٌة لتحمٌك التنمٌة المتوازنة والمستدامة وفك المٌزات النسبٌة بهدف تحمٌك األمن المابً
والغذابً.
توفٌر المٌاه البلزمة لتلبٌة االحتٌاجات المتعددة لبلستخدامات المختلفة مع األخذ باالعتبار المردود االلتصادي
واالجتماعً والسبلمة البٌبٌة وذلن برصد تلن الموارد وحصرها وتعزٌز الماعدة المعلوماتٌة لها وبإثراء البحوث
العلمٌة واستخدام التمنٌة الحدٌثة والتخطٌط السلٌم لها ،واعتبار الماء سلعة التصادٌة لها لٌمتها االلتصادٌة واالجتماعٌة
وان ٌتم استغبللها لبلستخدامات المختلفة (زراعة ،صناعة ،منزلً) على أسس التصادٌة سلٌمة.
أتباع أسالٌب ومنظومات ري حدٌثة مثل منظومات الري بالتنمٌط ،والري بالرش ،واستنباط سبلالت وأصناف جدٌدة
من المحاصٌل ذات استهبلن مابً للٌل ،وتتحمل درجات عالٌة من الملوحة والحرارة ،فضبل عن تطوٌر نظم نمل
وتوزٌع المٌاه .وتحسٌن شبكة األرصاد الجوٌة والهٌدرولوجٌة والعاملٌن فٌها لئلسهام فً تموٌة منظومة مرالبة المناخ.
االهتمام بإجراءات وأسالٌب رفع الوعً المابً عبر وسابل اإلعبلم وذلن ألنه ال ٌزال المواطن العرالً ٌعتبر المٌاه
سلعة حرة كالهواء ال ضوابط وال حدود فً استخدامها ،فمن الضروري تكثٌف الجهود فً توعٌة المواطنٌن على
ضرورة االلتصاد وعدم التبذٌر فً استخدام المٌاه لغرض تملٌل نسب الهدر والضٌاع فٌها.
بناء سد على شط العرب بهدف التحكم فً كمٌات المٌاه المطلمة باتجاه الخلٌج العربً لغرض االستفادة بأكبر لدر
ممكن من المٌاه العذبة فضبل عن منع دخول المٌاه المالحة إلى لناة شط العرب ،وكذلن أجراء كري لنهري دجلة
والفرات لغرض توسٌع طالاتهما التخزٌنٌة من المٌاه.
ضرورة لٌام تعاون جدي بٌن العراق وسورٌة لمواجهة تركٌا ،والضغط علٌها بكل السبل الممكنة ،سٌاسٌا والتصادٌا
وتجارٌا ،للحصول على حمولهما المشروعة من مٌاه نهري دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المتزاٌدة من انخفاض
مٌاه النهرٌن ،مع تزاٌد السكان ،ودٌمومة مشارٌع التنمٌة وارتباط ذلن بأمنهما الغذابً.
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املـــــصادر:
انكتب انعربيت:
-1األشرم ،محمود ،التصادٌات المٌاه فً الوطن العربً والعالم ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،الطبعة الثانٌة،
بٌروت.2008 ،
-2األمٌر ،فؤاد لاسم ،الموازنة المابٌة فً العراق وأزمة المٌاه فً العالم ،دار الغد ،الطبعة األولى ،بغداد.2010 ،
-3األمٌري ،شهاب محسن عباس ،العراق واإلستراتٌجٌة المابٌة ،مطبعة إٌبلف،الطبعة األولى ،بغداد.2013 ،
-4حرج ،ناجً علً ،وآخرون ،العرب وتركٌا  ،المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات ،الطبعة األولى،
بٌروت.2012 ،
-5الحسٌن ،شكرانً ،نحو مماربة بٌبٌة للمٌاه العربٌة ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،الطبعة االولى ،بٌروت،
.2012
-6الزبٌدي ،دمحم عبد المجٌد حسون ،األمن المابً العرالً دراسة عن سٌر مفاوضات لسمة المٌاه الدولٌة ،دار
الشؤون الثمافٌة العامة ،الطبعة األولى ،بغداد ،السنة .2008
-7العانً ،فارس مظلوم  ،وآخرون ،السٌاسات المابٌة وانعكاساتها فً األزمة المابٌة العربٌة ،دار صفاء ،الطبعة
األولى ،عمان ،السنة .2012
-8المجذوب ،طارق وآخرون ،العرب وتركٌا – تأثٌر لضٌة المٌاه فً العبللات بٌن تركٌا وجوارها العربً،
المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات ،الطبعة األولى ،بٌروت.2012 ،
-9المخزومً ،شاكر عبد العزٌز ،فً طرٌك العطش( أزمة المٌاه فً العراق وبعض الدول العربٌة) ،دار ورد
األردنٌة للنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى.2011 ،
اجملالث وانذورياث:
-10احمد،عبلء جبار وخضٌر إبراهٌم سلمان ،السٌاسات المابٌة التركٌة -السورٌة وتأثٌرها على الوالع المابً فً
العراق ،السٌاسة والدولٌة ،جامعة المستنصرٌة ،العدد .2011 ،18
-11االسدي ،كفاح صالح و وسن هادي ،األمن المابً فً العراق – المشكبلت والمعالجات(محافظة البصرة
أنموذجا) ،مجلة آداب الكوفة ،جامعة الكوفة ،السنة السادسة ،العدد .2013 ،15
-12االطرلجً ،عبد الغفور ومهٌب كامل فلٌح الراوي ،السكان فً العراق لغاٌة عام  ،2035مجلة المخطط
والتنمٌة  ،جامعة بغداد ،العدد .2012 ،35
-13بهنان ،حنا عزو ،العبللات العرالٌة – التركٌة ( )2010 – 2005دراسة سٌاسٌة التصادٌة ،مجلة دراسات
إللٌمٌة ،العدد .2012 ،25
-14جاسم ،نصٌف ،األمن المابً العربً ،شؤون سٌاسٌة ،مركز الجمهورٌة للدراسات الدولٌة ،العدد .1995 ،4
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-15حداد ،حامد عبٌد ،تحدٌات األمن المابً للعراق(لحوضً دجلة والفرات) ،دراسات دولٌة ،جامعة بغداد ،العدد
.2012 ،51
-16الحدٌثً ،سلمان خٌري دمحم ،نزهان حمود نصٌف ،أهمٌة العراق الجٌوستراتٌجٌة بالنسبة لدول الجوار
اإلسبلمً( تركٌا وإٌران) فً العصر الحدٌث  1958 – 1931م ،مجلة سر من رأى ،جامعة سامراء ،المجلد ،7
العدد .2011 ،27
-17شاٌب ،دمحم ونعٌمه بارن ،األمن الغذابً وإشكالٌة ارتفاع لابمة أسعار الغذاء عالمٌا ،مجلة بحوث التصادٌة
عربٌة ،العدد ،65 :شتاء .2014
-18الشمري ،أٌا د عبد علً ،اثر التغٌرات المناخٌة فً تفالم مشكلة شحة المٌاه فً العراق ،مجلة مٌسان
للدراسات األكادٌمٌة ،المجلد  ،11العدد .2012 ،21
 -19الشمري ،رضا عبد الجبار سلمان وعباس حمزة علً ،التحدٌات التً تواجه األمن المابً العرالً والحلول
الممترحة لمواجهتها ،مجلة المادسٌة للعلوم اإلنسانٌة ،جامعة المادسٌة ،المجلد  ،15العدد .2012 ،1
-20عبدهللا ،حبٌب فارس ،المٌاه فً العراق بٌن العامل المناخً والمولع الجغرافً ،مجلة المستنصرٌة للدراسات
العربٌة والدولٌة ،العدد .2013 ،41
-21عبدهللا ،حسٌن جبر ،دراسة فً السٌاسات االلتصادٌة الحدٌثة لرفع كفاءة وترشٌد استخدام المٌاه فً المنطمة
العربٌة ،مجلة أبحاث مٌسان ،جامعة مٌسان ،المجلد  ،3العدد .2006 ،5
-22عبدهللا ،علً ٌاسٌن ،التوجهات الحدٌثة فً اإلستراتٌجٌة المابٌة بٌن( العراق – سورٌا – تركٌا) ،مجلة دٌالى
للبحوث اإلنسانٌة ،جامعة دٌالى ،العدد .2009 ،38
 -23المعموري ،دمحم علً موسى ،ثابر محمود رشٌد العانً ،األبعاد االلتصادٌة لستراتٌجٌة أدارة المٌاه فً ضوء
تحدٌات أزمة المٌاه وانعكاساتها على االلتصاد العرالً ،مجلة مركز المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة،
جامعة المستنصرٌة ،العدد .2010 ،31
-24الموسوي ،بتول هلٌل جبٌر ،العثمانٌة الجدٌدة وموالف تركٌا من لضاٌا :الشرق األوسط ،مجلة مركز
المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة ،جامعة المستنصرٌة ،العدد .2014 ،45
-25نوماس ،حمدان باجً ،الموازنة المابٌة فً حوض دجلة ,مجلة أبحاث مٌسان ،المجلد  ،9العدد .2013 ،18
-26هاشم ،نوار جلٌل ،سٌنارٌوهات الصراع والتعاون على المٌاه بٌن العراق وتركٌا بعد إنشاء سد الٌسو التركً
على نهر دجلة ،مجلة المستمبل العربً ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،العدد .2009 ،359
ٌ-27اسٌن ،بشرى رمضان ،التحدٌات البٌبٌة إلدارة الموارد المابٌة السطحٌة فً العراق ،مجلة كلٌة التربٌة
األساسٌة ،جامعة بابل ،العدد .2013 ،12
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اننشراث وانتقارير:
-28البرنامج اإلنمابً لؤلمم المتحدة ،تمرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  ،2006ما هو ابعد من الندرة :الموة والفمر وأزمة
المٌاه العالمٌة ،نٌوٌورن.2006،
-29تمرٌر االسكو األول عن التنمٌة المابٌة ،شدة تأثر المنطمة بالجفاف االجتماعً-االلتصادي ،األمم المتحدة،
نٌوٌورن.2005 ،
-30تمرٌر التنمٌة البشرٌة  ،محاربة تغٌر المناخ  :التضامن اإلنسانً فً عالم منمسم ،البرنامج اإلنمابً لؤلمم
المتحدة ،األمم المتحدة ،نٌوٌورن.2008 / 2007 ،
-31تمرٌر عن التنمٌة فً العالم ،التنمٌة وتغٌر المناخ ،البنن الدولً ،مركز األهرام للنشر والترجمة والتوزٌع،
.2010
-32جمهورٌة العراق ،وزارة البٌبة ،تولعات حالة البٌبة فً العراق ،التمرٌر األول.2013 ،
-33منظمة األمم المتحدة ،الٌونسكو ،اإلطار الوطنً لئلدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف فً العراق.2014 ،
شبكت املعهوماث انذونيت .االنرتنج
-34جمهورٌة العراق ،وزارة البٌبة ،الوالع البٌبً لعام www.moen.gov.iq 2005
-35جمهورٌة العراق ،وزارة البٌبة ،الوالع البٌبً لعام www.moen.gov.iq 2006
-36جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط ،الجهاز المركزي لئلحصاء ،المجموعة اإلحصابٌة لعامً -2012
www.cosit.gov.iq .2013
-37طاٌع ،دمحم سلمان  ،تسعٌر المٌاه والفكر المابً الجدٌدwww.digital.ahram.org.eg .2006 ،
-38المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ،دراسة تطوٌر أسالٌب استرداد تكلفة إتاحة مٌاه الري على ضوء التطورات
المحلٌة والدولٌةwww.aoad.org/ftp/water-irr.pdf.
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