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                                      Abstract 

Water resources are facing severe exhaustion on the worldwide due to the high water 

resources required for developmental projects, excessive demographic growth for recession 

of different water resources and the exchanging of drought as a result of climate changes 

worldwide. This led to reconsidering of water uses via updating and developing the 

establishments to meet the requirements and aims of a fully administration for water 

resources as well as using modern techniques.  

Today, dangerous notifications indicating clearly the lack of freshwater have 

emerged. Thus, the available water should be logically used to meet the requirements 

because the traditional ways of using water are no longer able to rebalance the supply and 

demand for freshwater.  In return, there has been a large increase for the need to establish 

water projects for controlling water distribution for different developmental sectors which 

require massive quantities of water to accomplish them while the State has no capacity to do 

it.  

In addition, the contribution of the private sector for water investment in the poor 

countries is no longer distinctive particularly as a result of weakness of specialized staff, i.e. 

their weak experience in the water sectors. In return, the international aids and grants for 

establishing water projects in the poor countries have been stumbled because of the worldly 

financial crisis. However, the current national directions depend on adequate administration 

for water resources by using modern and active techniques for controlling scarce water and 

distributing it rationally for all developmental sectors for achieving balance between supply 

and demand; essentially  involving the social sector in that task. It is worth mentioning for 

not marginalizing the users of water in making decisions which affect the water uses 

especially women who control the domestic uses of water. This can be accompanied with 

modern communication ways with other responsible staff in the regional establishments and 

sharing a water decision- making with them that is no longer restricted to experts. or the 

offices that own the decision, but it should be benefited from the technical experts' views on 

the national level. It has also been assisted by using GPS in collecting the data and the 

accurate ones about the situation and the possibility of updating it continuously to be 

submitted under the control of responsible during adopting strategic water polices and 

preparing the long term plans. 

Since the water resources are not expanded; the nutrition safety can be achieved, 

unless there is an everlasting control for those resources. Thus, the complete administration 



of water resources represents a strategic choice recommended for all social and economic 

developmental activities which are interrelated with water resources. On the international 

perspective in which the economic value of water has been admitted more and more, it is 

difficult to achieve the economic value of water resources except through increasing their 

production. But it is common that irrigation is still an important factor in many countries in 

the world in general and  in  Iraq in particular. It is a strategic factor which aims to increasing 

the agricultural production continuously for meeting the ongoing nutrition needs. To achieve 

that, there should be sufficient capacities and investment for increasing the production of 

water In result, not only the nutrition of the peoples can be improved but also the availabity 

of enough water production for different uses. The best way for those improvements is the 

complete water administration which has been adopted to be a perspective in all sectors used 

the water resources as well as all other different sectors. 

Finally, there are enough quantities of water for all. The sufficiency of water 

sometimes caused by the bad water controlling and corruption and the lack or absence of 

appropriate water establishments, Bureaucrat stagnation, the lack of human investments and 

infrastructures.  Although the agricultural use of water is the most one used and the least 

profession; yet the treatment with this sector has taken a serious perspective in the last 

decades which will be the main concern in this research. 
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S$:;��ا� 

المائيــة علــى صــعيد العــالم الســتنزاف جــائر نتيجــة المتطلبــات المائيــة العاليــة  المــوارد تخضــع  
مقابــل انحســار المتســاقطات المختلفــة وتعاقــب موجــات  ردaaaالمــط غرافيللمشــاريع التنمويــة والنمــو الــديم

النظرفـي االسـتخدامات المائيـة  اعـادة الـىالجفاف نتيجةالتغيرات المناخية العالمية مما تطلب االمـر 
لتســـتوعب متطلبـــات واهـــداف االدارة المتكاملـــة للمـــوارد  يةاتبـــر تحـــديث وتطـــوير الهياكـــل المؤسســـع

  .التقنيات الحديثة واستخدامالمائية 
 هـذهنقـص الميـاه العذبـة فـي العـالم بسـبب  الـىوبشـكل واضـح  تـدلمؤشـرات خطيـرة  برزت اليوم وقد

فلـم تعـد  الحاجـات  لتلبيـةالميـاه المتاحـة  مـعما يوجـب التصـرف بعقالنيـة  والتلوث المذكورة التغيرات
االســاليب التقليديــة فــي االدارة المائيــة علــى اعــادة التــوازن بــين كفتــي العــرض والطلــب علــى الميــاه 

الــى اقامــة المشــاريع المائيــة الحكــام الســيطرة علــى توزيــع الميــاه علــى  جــةزادت الحا بالمقابــل,نافعــة
القطاعــات التنمويــة المختلفــة والتــي تتطلــب مــوارد ماليــة ضــخمة النجازهــا لــيس بوســع الدولــة توفيرهــا 

 لفقيـرةوكذلك فان مساهمة القطاع الخاص في االسـتثمار فـي قطـاع الميـاه غيـر ملموسـة فـي الـدول ا
فـان المسـاعدات والمـنح  ابـلفـي المجـال المـائي وبالمق متهاوخبـر  صـيةالتخص درالكـواتحديدا لضعف 

 هـاتان التوج .نتيجة االزمة الماليـة العالميـة تفي الدول الفقيرة تعثر  ةيالدولية القامة المشاريع المائ
م الدوليـــة الراهنـــة علـــى اعتمـــاد ادارة رشـــيدة للمـــوارد المائيـــة تعتمـــد اســـاليب حديثـــة وفعالـــة فـــي الـــتحك

لكفتـــي  بالميـــاه الشـــحيحة وتوزيعهـــا عقالنيـــا علـــى كـــل القطاعـــات التنمويـــة علـــى نحـــو يحقـــق التـــوازن
الى التركيز على ضرورة اشـراك النـوع االجتمـاعي فـي االدارة  باإلضافةعلى المياه  لبالعرض والط

المائيــــة وعــــدم تهمــــيش مســــتخدمي الميــــاه فــــي صــــناعة القــــرار المــــائي خاصــــة المــــرأة التــــي تــــتحكم 
االســتخدامات المائيــة المنزليــة علــى ان يترافــق ذلــك مــع اعتمــاد وســائل االتصــال الحديثــة للتواصــل ب

المناطقية واشـراكهم فـي صـناعة القـرار المـائي الـذي لـم يعـد يقتصـر  مؤسساتالمع كل العاملين في 
ين علــى وانمــا يجــري االســتفادة مــن اراء كــل الخبــراء الفنيــ صــاحبة القــرار الــدوائرعلــى الخبــراء  فــي 

عن بعد في جمـع البيانـات والمعطيـات الدقيقـة  الستشعاروجرت االستعانة بوسائل ا يالصعيد الوطن
عـــن الواقـــع وامكـــان تحـــديثها علـــى نحـــو مســـتمر لوضـــعها تحـــت تصـــرف اصـــحاب القـــرار عنـــد رســـم 

  .السياسات المائية الستراتيجية واعداد الخطط البعيدة المدى 
ليست على اتساع ، فإّن األمن الغذائي ال يتحقق إال من خالل إدارة  أّن الموارد من المياه ابم

خيارًا استراتيجيًا يوصى به لكافة  المائيةوتشكل اإلدارة المتكاملة للموارد . مستدامة لتلك الموارد



 

 

 

وفي ظل المناخ الدولي الذي يتم فيه . أنشطة التنمية االجتماعية واالقتصادية المتصلة بالمياه
أكثر فأكثر بالقيمة االقتصادية للمياه، فال يمكن تحقيق المردودية االقتصادية االعتراف 

لكن من المعروف . لالستثمارات الزراعية المرتبطة بالمياه إال في حال زيادة إنتاجية هذا المورد
أّن الري ال يزال، في عدد كبير من البلدان في العالم وفي العراق  بوجه خاص، عامًال أساسيًا في 

ي استراتيجية ترمي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل مستدام بما يلبي االحتياجات الغذائية أ
. وال بد لذلك من توفير اإلمكانات واالستثمارات الكافية لزيادة كفاءتها وٕانتاجية المياه. ميةالمتنا

ة من ويمكن بالتالي ليس تحسين األمن الغذائي للشعوب فحسب، بل أيضًا توفير كميات كبير 
ولعل اإلطار األفضل إلحداث هذه التحسينات هو اإلدارة المتكاملة . لالستخدامات األخرى لمياها

للموارد المائية والتي صممت لتكون نهجًا يجمع بين القطاعات المستخِدمة للمياه من جهة 
 جميعما يكفي من المياه لل هناكف واخيراً .  ومختلف أوجه االستخدام في كل قطاع من جهة أخرى

وعدم كفاية المياه في كثير من األحيان هي بسبب سوء اإلدارة والفساد، وعدم وجود المؤسسات  ,
البشرية و البنية  لقدراتالمناسبة ، والجمود البيروقراطي ونقص االستثمار في ا

.التحتية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 - cite_note-12#cite_note-12 أن االستخدام الزراعى  ورغم
شكًال جادًا فقط  تمية الترشيد أخذهو األكبر حجمًا واألقل كفاءة إال أن تعامل هذا القطاع مع أه
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 المقدمة

متجـــددة وظهــور انمـــاط ان تزايــد الطلــب علـــى الميــاه فــي ظـــل مــوارد محـــدودة واحيانــا غيــر  
حياتيــة وصــناعية جديــدة ادى الــى تصــاعد كبيــر فــي االســتهالك ويــزداد االمــر تعقيــدا حينمــا يتعلــق 
بالبلــدان التــي تقتســم نفــس المــورد المــائي او نفــس المجــرى المــائي كمــا اصــبح التنــافس كبيــرا وعلــى 

لمرافـق الصـناعية والحاجيـات اشده على المياه بين قطاع الري والشرب وبـين الباديـة والمدينـة وبـين ا
السياحية ويضاف الى هذا التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة وتنامي حركة 
التمــدن والتصــنيع فــي الوقــت الــذي يبــدأ التصــحر وتلــوث البيئــة وتــاثير التقلبــات المناخيــة مــن جفــاف 

ه العوامـل فقـد طـرأت علـى المـوارد المائيـة وفيضان يغـزوا اجـزاء كبيـرة مـن الـدول العربيـة ونتيجـة لهـذ
تغيرات كمية ونوعية اثرت على مجاري المياه وتخزينها في السـدود والبحيـرات وعلـى احـواض الميـاه 
.الجوفية انعكست سلبا على تامين االمداد بالمياه   

بتحديد ابعادها  "ادراك ازمة المياه " ان اهم شيئا يبدا به لدراسات الموارد المائية هو عملية        
هــذه بــدت يشــوبها قــدر مــن قصــور الرؤيــة والــدوران فــي فلــك " االدراك"فــان عمليــة . ولجوانبهــا كافــة

والترجع مشـكلة االدراك واعـداة انتـاج المقـوالت المائيـة ذاتهـا الـى  عملية اعادة انتاج المقوالت ذاتها
ع اساسـا الـى غيـاب قاعـدة بيانـات وانمـا ترجـ. قصور في االمكانات البحثية والمنهجية لدى البـاحثين

وكـذلك الـى غيـاب االليـة المؤسسـاتية , ومعلومات كافيـة الداء المهـام البحثيـة علـى النحـو المطلـوب 
الضــرورية للشــروع فــي تــوفير هــذه القاعــدة المعلوماتيــة واتاحتهــا الغــراض البحــث والتحليــل المتعمــق 

. وحة والتي يتطلب لها على نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة المائية المطر   

المـــاء اعـــز مفقـــود " وكمـــا قيـــل ســـابقا " المـــاء قـــرين الحيـــاة فانعدامـــه قـــرين المـــوت" اذا كـــان        
وهي من وجهة نظر الباحث فقط نصفها االول صح وقـد قيلـت فـي وقـت كانـت فيـه " وابخس موجود

نـاك حينهـاالموارد المائية العالمية تغطي مرتين الحاجيات االنسانية ولم تكـن ه اي دراسـة او بحـث  
يشـــير الـــى نضـــوبها ، وبمـــا ان الجاذبيـــة تجـــر الميـــاه مـــن اعلـــى التـــل الـــى اســـفله لكـــن القـــوة والمـــال 

ل ويمكــن للتجــارة العالميــة والسياســة الدوليــة ان تحركــه جانبــا مــن دولــة يجعالنــه يجــري الــى اعلــى التــ



 

 

ت الحاضــر مــن دون تقــويض قــدرة الــى اخــرى ويجــب ان تخضــع الميــاه للتنميــة التــي تفــي باحتياجــا
االجيـــال المســـتقبلية علـــى الوفـــاء باحتياجاتهـــا ويجـــب ان تركـــز علـــى ادارة الميـــاه علـــى انهـــا ســـلعة 
. اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة وضــرورة ان تركــز السياســـات المائيــة علــى ادارة الميــاه ككــل متكامـــل

شــــبكة االرواء مــــع االيفــــاء والنمــــوذج االروائــــي االمثــــل هــــو الــــذي يحقــــق اقــــل تصــــريف ممكــــن فــــي 
".التستطيع ادارة ما ال تستطيع السيطرة عليه"و. بمتطلبات الري بالكامل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مشكلة البحث     

فــي ان هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية هامــة تعمــل علــى عــدم تــوفير كميــات  تكمــن مشــكلة البحــث     
الموارد المائية لالستخدامات لكافـة االنشـطة هـي طبيعيـة تعـود للظـروف المناخيـة ، وسياسـية تتعلـق 

ومدى احترامها للعهود والمواثيق الدولية المبرمـة فيمـا بينهـا،  لنهر الفراتبسياسات الدول المتشاطئة 
ة وتشـــمل سياســـات الدولـــة نفســـها وقوانينهـــا التشـــريعية ومـــا ترســـمه مـــن خطـــط زراعيـــة وكـــذلك داخليـــ

تنمويــة تقــوم علــى ترشــيد  المــوارد المائيــة وفــق احــدث التقنيــات واالســاليب مــن خــالل رفــع مســتوى 
.العاملين بهذا القطاع الحيوي  

 فرضية البحث   

تطبيقهــا مــن  باإلمكــانوتقنيــات حديثــة  وأســاليبهنــاك طــرق  إنتبنــى فرضــية الدراســة علــى  
للوصول الى االسـتخدام  اجل التخطيط األمثل واالدراة الصحيحة للموارد المائية في محافظة االنبار

االمثل للمـوارد المائيـة بمـا يحقـق االمـن المـائي لمتطلبـات تكفـي احتياجـات المحافظـة والـذي يـنعكس 
ســـط وجنـــوب العـــراق الواقعـــة علـــى عمـــود نهـــر ايجابـــا علـــى تلبيـــة حصـــص المحافظـــات التـــي تقـــع و 

.الفرات  

 أهداف البحث 

ـــى تحديـــد ســـبلتهـــدف هـــذه الدراســـة   الصـــحيحة للمصـــادر المائيـــة فـــي  واإلدارةالتخطـــيط  إل
بطــرق تقنيــة  أخــرىمصــادر مــوارد مائيــة  إنشــاءكــذلك يمكــن .محافظــة االنبــار والتــي يمكــن تطويرهــا 

ة القطــاع الزراعــي وتحديــد االســتخدامات جديــدة لتشــكيل بــؤرة تنمويــة فــي المحافظــة لتســاهم فــي تنميــ
-: من خاللدور المكاني في االقتصاد العراقي ال المثلى للموارد المائية باتجاه تعزيز  

الكميــات التعــرف علــى كميــات المــوارد المائيــة الــواردة لنهــر الفــرات داخــل الحــدود العراقيــة و   -1
  .الكلية  التي تحتاجها المحافظة من مياه النهر



 

 

مشـكالت  المـوارد المائيـة نتيجـة االسـتخدام الخـاطئ للميـاه  أهـمالتعـرف علـى  - 2  فـي         
.الصحيحة  اإلدارةعلى  وتأثيراتهاجميع مجاالت استخداماته    

.مت استخد أووجدت  أينماالتعرف على الكميات الضائعة من المياه  - 3   

-:استخدام طرق تقنية حديثة ورشيدة لــ _  4   

دام بــرامج علميــة حديثــة كاالستشــعار عــن بعــد والمنظومــات عبــر الشــبكة االلكترونيــة  خاســت -أ      
.في السيطرة والتنظيم والنقل والتوزيع   

يـة بــإدارة علميـة المعنمثـل هـذه البـرامج  ال إلدارة وتـأهيلهمتطـوير وتـدريب الكـوادر العلميـة  -بــ   
.واستغالل الموارد المائية بحالتي الشحة والفيضان  

البحث  أهمية   

وتخطــيط المــوارد  إلدارةتطبيقهـا  وٕامكانيــةدور التقنيـات الحديثــة  إبــرازالبحـث فــي  أهميــةكمـن ت      
تلــك المحافظــة التــي تحتــل  .بشــكل خــاص راالنبــامحافظــة  بشــكل عــام وفــي منطقــة الدراســةالمائيــة 

مــن مجمــوع المســاحة الكليــة للعــراق البالغــة  2كلــم ألــف 138بحــدود  أيثلــث مســاحة العــراق تقريبــًا 
المـــوارد المائيـــة  لمســـاحتها الواســـعة  لـــذلك باتـــت تلـــك المحافظـــة تحتـــاج الـــى 2كلـــم ألــف 437,572

 إلــى ، إضــافةالــرزازة ، حديثــة ، الحبانيــة  ،مثــل الثرثــار) البحيــرات(خزانــات الميــاه مقارنــة مــع عــدد 
كمـا تتطـرق هـذه . القنوات الناقلة وعمليات المناقلة المائية عبر شبكة الخزانات المترابطة فيما بينهـا 

.ستفادة منها والحفاظ عليها نقيةوسبل االواقع حال المياه الجوفية  إلىالدراسة   

 منهج البحث

ـــة للمـــوارد وليـــتمكن البحـــث مـــن الوصـــول الـــى توظيـــف نـــاجح و       فعـــال الســـاليب االدارة المتكامل
المائيــــة بمــــا يضــــمن االســــتخدام االمثــــل لهــــا فــــي منطقــــة الدراســــة لتحقيــــق االيفــــاء بمتطلباتهــــا مــــن 
الحصص المائية وليزيد كذلك من حصص المحافظات في وسط وجنوب العراق التي تشـترك بـنفس 

تقراءا واســتنباطا، حيــث ســعى ضــمن المــورد المــائي فقــد اســتخدم مــنهج البحــث العلمــي التجريبــي اســ



 

 

العالميـــة جـــراء انتهـــاك القـــوانين والبروتوكـــوالت المائيـــة الطريقـــة االولـــى الـــى توضـــيح اســـباب االزمـــة 
اضــافة الــى ) المنبــع والمــرور والمصــب(الدوليــة التــي تــنظم اســتخدام الميــاه بــين البلــدان المتشــاطئة 

ســـوء اســـتخدام المـــوارد المائيـــة فـــي البلـــدان المســـتهلكة نفســـها للتوصـــل الـــى وجـــوب اعتمـــاد االدارة 
. مية للمياهالمتكاملة كوسيلة للحد من االزمة العال  

امــــا ضــــمن المــــنهج االســــتنباطي فقــــد ســــعى البحــــث الــــى طــــرق اســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة         
لالســتهالكات الزراعيــة والمنزليــة والصــناعية مــع بيــان كيفيــة توظيــف اســاليب االدارة المتكاملــة فــي 

رورة توظيــف احتســاب الميــاه االفتراضــية المصــدرة مــن دولــة الــى اخــرى عبــر  المــواد الغذائيــة وضــ
االدارة المتكاملة لتطبيق اسس الحوكمة الفاعلة والقضاء على االحتكار العالمي للمياه واالنتفاع من 
اســـاليب البصـــمة المائيــــة ومعالجـــة الميـــاه الرماديــــة وطريقـــة الموازنـــة بــــي العـــرض والطلـــب لترشــــيد 
.استخدام المياه في منطقة الدراسة  

السابقةوالبحوث الدراسات      

 

منظمــات الدوليـــة الجهــات متعـــددة االهتمــام بمـــورد الميــاه فـــي الحيــاة المعاصـــرة ك أولـــتلقــد  
ومراكز البحث العلمي والمؤسسات ذات العالقة في الدراسة والبحـث والتحليـل لهـذا المـورد  واإلقليمية

  -:منها الدراسات والبحوث الحكومية الرسمية ومنهاو 

دراســـــة حـــــول )  هيئـــــة التخطـــــيط الزراعـــــي(العراقيـــــة اعـــــدت وزارة التخطـــــيط  1984وفـــــي عـــــام   -
االستغالل االمثل للمياه في القطـاع الزراعـي وكانـت النتـائج التـي توصـلت اليهـا الدراسـة تقـدر كميـة 

وكان من ضمن توقعاتها ستكون هناك شـحة  3م مليار 41,5بنحو  1984االحتياجات المائية عام 
ة وزراعـة االراضـي بكثافـة محصـولية وخلصـت الدراسـة مائية ملموسـة عنـد تطـوير المشـاريع الزراعيـ

الــى ان هنــاك ضــائعات فــي اســتخدام الميــاه بســبب انخفــاض كفــاءة نظــام الــري والبــزل واكــدت علــى 
ضـــرورة تحقيـــق التـــوازن بـــين حجـــم الميـــاه ومســـاحة االراضـــي الزراعيـــة معـــا اخـــذين بنظـــر االعتبـــار 



 

 

ة االراضـي المرويـة واحتمـاالت التوسـع اال ان التوزيع السكاني في القطر والتخصص الزراعـي وحالـ
.هذه الدراسة لم تحدد حجم الضائعات المائية وما هي االجراءات الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة   

دراســة حــول تقيــيم  )هيئــة التخطــيط الزراعــي( العراقيــة اعــدت وزارة التخطــيط 1991فــي عــام و    -
التعــرف علــى الــوارد المــائي لنهــري دجلــة والفــرات  تخطــيط المــوارد المائيــة وكــان هــدف هــذه الدراســة

وكانـت النتـائج  )المنحنى التجميعي(باحتماالت متعددة ومعرفة كمية المياه المتوفرة للخزن باستخدام 
التـــي توصـــلت اليهـــا الدراســـة ان هنـــاك عالقـــة عكســـية بـــين حجـــم الـــوارد المـــائي واحتماليـــة حدوثـــه  

ئي الســـنوي المـــؤمن وقامـــت بحســـاب المقـــنن المـــائي لحاجـــة واكـــدت علـــى االعتمـــاد علـــى الـــوارد المـــا
وبــذلك قــدرت هــذه الدراســة حجــم المــاء المســتخدم فــي . دونــم  /3م 3563الــدونم الواحــد والــذي بلــغ 
 5633فــي حــين انــه لــم يــتم زراعــة ســوى  1990عــام  3مليــار م 44,43االغــراض الزراعيــة بنحــو 

   .الف دونم

دراسـة حـول ورقـة  )هيئـة التخطـيط الزراعـي(العراقيـة لتخطـيط عـدت وزارة اأ 1992عام  كذلكو    -
عمـــل االســـتخدام للميـــاه فـــي الزراعـــة هـــدفت هـــذه الورقـــة الـــى تحديـــد الـــوارد العـــام للقطـــر مـــن الميـــاه 

لـذا فقـد ناقشـت  .وتحديد مساحات االراضي المرواة للتعرف فيما اذا كانـت الميـاه الـواردة كافيـة ام ال
 ،واالراضـــي المرويـــة فـــي القطـــر، هـــذه الورقـــة اربعـــة محـــاور هـــي واقـــع الميـــاه المتاحـــة فـــي العـــراق 

وقــد خلصــت الدراســة الــى ان هنــاك . وجــه التبــذير فــي اســتخدام الميــاه، وأخيــرا أواحتياجاتهــا المائيــة 
الزراعيــــة وغيــــر (ات واالســــتخدام% 80فــــائض فــــي الميــــاه اذا اخــــذنا الفــــرق بــــين الــــوارد باحتماليــــة 

اما في حالـة اعتمـاد معـدل الـوارد الـذي تـم  3مليار م 11,63وان مقدار هذا الفائض بلغ ) الزراعية 
.وتختتم الورقة بتوصيات خاصة بشحة المياه  41,32سابه في الدراسة فان الفائض سيمثل تحا  

  

منهــا محاولــة جيزنــي فــي  دراســات قــام بهــا افــراد و شــركات اجنبيــة استشــاريةكمــا ان هنــاك _      
) لمسح نهري دجلـة والفـرات (   1846وبعثة كامبل عام ) استخدام نهر الفرات ممرا دوليا ( دراسته 

. 



 

 

وقـدم تقريـره الشـامل عـن  1903فقد بدأ دراسته لري العراق عـام  (*)كوكسولياما السير وليم _      
  .1911من المشاريع في العراق الى الحكومة العثمانية عام  عدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
الـري الكبـرى فـي العـراق واهمهـا هو العالم والخبيـر المـائي، وهـو بريطـاني الجنسـية وضـع التصـاميم االساسـية لمشـاريع :السير ويلكوكس (*)   

وانتقل الى مصر بعـد ذلـك الكمـال مهامـه . مشروعي الثرثار والحبانية ومشروع سدة الهندية وقد صمم مشاريع القنوات االروائية في العراق كافة
.نه الشعب المصري خير تابين لما قدمه لهمًوتوفي بعد اكمال اعماله وابـ. هناك في حوض النيل  

 

 

 %��ا�ول ــ  أز�� أ��)	/ ا��	��)� وا.-ه	 �+* ر�� ا�()	�	ت ا��و�)�ا�  

      �(3�4     

  - :I$J ا�(�7 ا�;��+ 7زع ا��7ارد ا���I$J �!5 ا�!���� 4;       

 97,5 %��وه\. ا�(��� ا�J .�!� �$!`Z\��% 2,5و , �� ا��!�. #+ ا�-��* �!�. ��� �� ا��!�.   
�8
���  ا�-\��  - :�7ا

- 70 %)��( 	�K;��!��
ة #+ ا��(��C ا� . 

-  29 %�!#7R .�!� .  

- 1  % �(� ��.�!�. ا1?)�ر ا��Kر�9 وا���!�ات ا���4�  

     �!و�\�b #�ن ا�(>� ا�I از�� ا��!�. ا�-���!� �&%� �Jم واز�� ا��!�. ا�-��!� و�()� ا1ز�� ا�-�ا
 cRدة �� �!()� او	;-�ا� ��و�4,!�ه� I$J ر�* ا��!���ت ا�	و�!� �!%7ن �(I$J ��2 ا1?&

�� �!�. % ��2,5 ا��!�. ا�-\�� ا�;+ 91&%� و7Rده� �7ى % 1ا�1;:	ا��ت ا��&��9 ا��;�A$� �ـ 
)1(.ا�%�ة ا1ر"!�  

 

 

 

                                                           
 .93، ص1993دار الثقافة والنشر، القاهرة ، " جغرافية البحار والمحيطات"يوسف فايد )1( )1(
)2(  



 

 

ا���5 ا�ول    

وا:9 ا���ارد ا��	7)� �6 ا��	��    

ا���!�ات �7ز�J �!� �!�. ا1?)�ر و) وه+ ��7ر ه\ا ا���� (�� ا��-$7م ان ا��!�. ا�-\��        
)Q
و 1  ا�;7ز89 ا�K]�ا#+ �$�!�. ا�-\�� �;���9ه\ا ان و. ا�-��*ا��(;&�ة ( C��)� ��J ا��;K	دة #


� وا��ى9;7ا#C �8 ا�%�A#� ا��%�?!� #+ ا�
�رات �ا�;7ز89 ا�K]�ا#+ �$�!�. ا��;K	دة  اي ان. �!� �(
و�� ?c<�G،  ا�
�رات �
�ر?� �(F!2 ا��3د #+ ا���7 ا�-��+ �� �%�ن#+ ا�-��* و ?F!2 ا��3د 

;�ا�!� أI$J ��2 ا� اذ 4(�ل ان �>7ظ ا��3د �� �%�ن ا���7 ا�-��+ �� ه\. ا��!�. $!$� R	ا،
� . ��9%� ا�K(�7!� ,* أ��9%� ا�&���!�أا��!�. �F!2)� �(!$4 g97) ا��3د �� g� �!��-ول ا�	4+ ا�g4 و

 �!� c�4رب���

�ر?� �8 ا��-	ل  ��2آ(F!2 �$�3د وه+ �(�  / 3م ��970  4(�ل �� 9� �$!$

 ا�-���!� ��(��C ا�-��* �� ا��!�. ا�-\��9�!� ا���2 اد?�.  )K)1	ول ر* وا� )1(.�!�. ا��3د�ا�-���+ 

��()� G4�-� �>�وف آ ��  . وا�;+ $� �� _$;:4	 1

ا�
�رة   
ا������ �$!7ن 

2آ*
 

ا��%�ن �$!7ن 
���? 

3آ* �ا��7ارد ا���5!
 

?��� ا��7ارد ا���5!� 
%ا�-��*  

 /F!2?3 ا��3د ا�_ م
���? 

ور��أ  10,46 685 2900 6,7 4,24 

 17,4 18,5 7870 453 24,3 ا�&���!� ا���%9

�!
 5,72 9,5 4047 708 30,1 ا9�#

 3,97 31,5 13510 3403 43,5 ا�!�

�!�7)K38,3 28 12030 315 17,9 ا��9%� ا� 

 83,6 5,8 2400 29 8,95 ا�;�ا�!�

 0,96 0,85 247 255 14 ا�	ول ا�-��!�

 7,65 100 42757 5593 135,21 ا�-��*

 *)2(  9�!� ا���2 ا�-���!� ��C��) ا�-��* �� ا��!�. ا�-\�� R)1(	ول ر  

   -:آ�� ان ا�K	ول ا��\آ7ر اGJ. 9>)� ان ا�-��* �
ّ�* ا�I آ;$;!� ��5!;!� ه�� 

Eدا��  �� ا��!�. %�!�ت و ا�(J7!�ت ا�%�#!�ا�آ;$� 1 �4;�!8 ا��72ل I$J  -أ   ا��!�ة و �i��ب 
.���F ا�;:$_R]�ا#!� و �(��!� أو آA!�ة �()�   

ا�;$7ث ا�(�R* �7ء ا�1;:	ام وآ;$� �;:�� ����7ارد ا���5!� ا1 ا?)� I$J b�74 إF��� �(#G4  -ب 

                                                           
 .29، ص2001،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،1ط" اقتصاديات المياه في العالم"محمود االشرم )1(
 .27ص، 2004سدني،   "الحصول على الماء زمة المياه والصراع القادم حولاالذهب االزرق و " مود بارلو،) 2(



 

 

إ"�#� ا�J7? I!� �� ا�;$7ث ا�:�!��9 ه�� , �J ا�2(��J و ا�Oرا�J وا�1;)Gك ا��(�O+ ا���3ط
G(;�1ك ا�-���+ إن ا�� R)�  و�� R)� ا��ى �m�7  ا�(&�ط اJ�-�E+ و ا�;$7ث ا���اري 

��ة ?)��9 ا�
�ن  )11(أدى إ�J�Z4 I_ ا�1;)Gك ��J�!�  ا��%�?!� ا���<$��$�!�. و ا��9Oدة 
�ن ا�;7زT 89!� ا��;n?�K �$�7ارد ا���5!� #+ ا�-��* وه%\ا #. ا�-&�J �9�� آ�ن c!$J #+ �	ا�9 ا�
�ن

��	
ا�;:	ا��ت ا��!�. و�7ء ا1دارة  4-	د �� F��4 و�� و ا�1;:	ام ا���3ط �$	ول ا�J�)2!� ا��;
�3ت ا�(7و�9 و ا�J�)2!� وا����� V$-R إ"�#� ��&�آ� ا��:$ وا�;$7ث ا��!`+ ا��5!�+ #+ ا�-��*،

ا�;�,!�ات ا��!`!� ا?�� #+ أز�� ا��!�. ا�
�د�� و��	ود�9 آ�!� ا��!�. #+ ا�-��* �!�V ا�-��� ا��7!	 
 +R7�7%91ا�;]!�ات #+ ا�(>�م ا �J ��R�)!� ا��آ I$J �,^4 .�!�$� �3$;:�ا��ت ا�	ا�1;: F���

)1(. �� ا7�iر ا��-
	ة R	اI$J ا����R �$�!�. ا����!� وا���;
�$!� ��� K9-� ا��!��ة و?J7!� ا��!�.   

�7 ر�7o!$� 8oن    وO4داد ا��&%$� <-��7 اذا �� J$�(� ان 4-	اد ا��%�ن #+ O4ا9	 ��;�� أي )�
  Coo#�9ا ،�oo!�79 ��oo�?   �ooR�� booذ�       �oo!JراOوا� �oo!�O)�ا��ت ا�	:;oo�G� .ـ�oo!ــ�7#!� ا�oo4 Iooإ� �oo�$�

�!J�)2وا� ���
�  c$%&4 �� ���?  ��\-!�. ا��2,5ه+  ا� %   ،�!o"رiة ا�o%$� +5��ء ا����ـــــــ� ا�]
�3

�oت ا�o!$K	 ا��;K�ــــــــoـ	ة، وK;9�OoR 8oء �ــــــــoـ� ا��!ـــــــــoـ�. ا��;�
!�A$,            �oه� ��� +o# co!$J

Fــــــ+ أ�ـــــــــــــ�آ� 29-#ـــــ ا�ـــــــــــــــ7<7ل إ�!ـــــــــــ)�، أو 4g4+ #ــــــ+ ا���Oن وا��%�ن  
�o�?pن ��oK;9 1 �o�\J .�o!� �oوز      �K�7oع ��o!T    � �#7o;9 �o ا��(��o�!� آ���oZ!3?�ت، وهo\ا o)-9+ أن     

�� �!�. اiرض، وا���$7ب أن% 0,025 Ji	اد ا��;Oاo9	ة ��o   4%3+ ه\. ا�%�!�  �� ا��!�. ���R ا 
ن�%� .اiرض        

 �  ا���>�ا�	ت ا��'-;� �+��ارد ا��	7)

���Jت ا��5!�!� ا���;:	�� �$�!� 9&)	     
 . .ا��$I$J F ا��7ارد ا���5!� ارJ�34ً� ه�R +# Gً5�!8 ا�
� وJ�$!�ت اE?;�ج ا�J�)o2+   و�$�$I$J F ا��!�. أر�-� أ�;!��Rت��ر5!�!� ه+ ا�Oرا�J وإ?;�ج ا�

��  ،  اG(;�1ك ا��&�يوo&?iا �,g;�4!�.، و�رًا آ�!�ًا �� ا�	وO$;�9م اE?;�ج ا�OراJ+ وا��!7ا?+ 
��       % 70ا�OراJ!� و�	ه� �(��� o&?�9ت وأ	o$�ا� ��o&?أ +o# ��	:;o��ا� �o!5��7ارد ا��7ع ا��K� ��

�)oo2وا� �ooJراOا� +J�oo� �J) �oo����ooع ا� booذ� +oo# �oo�� (�ًoo-�;K� .  Ioo$J 	oo9اO;�ا� Foo$�وoo9^دي ا�
  .�oo!�ا� Ioo$J Foo$���ooص إ�Ioo ار�oo34ع ا� cooR7� �oo!?7ا!�و9ُ;78oo أooZ9ً� أن Ooo9داد ا��$Foo  . ا��(;�ooKت ا�

  ��oo�)� �oo!57اد ا�]\اoo�ا� Ioo$J +���oo-م �% 70ا��ooJ 7لoo$��gooن ا�;�oo	ي  و�%oo!34 �oo	 ا�	را��ooت. 2050
#7oZT +oن   % �70* ا�!7م ;9 1�A� #+ ز�9دة إ?;�ج ا��7اد ا�]\ا�o!5 �(�o��   ا��5!�+ ا�\ي 79اR)c ا�-�

o	ره�          40 �o!57اد ا�]\اo�ا� �o� �!#�o"إ ��o�? كG);oا� �o� %!� ا�(�س�4 +# �A�;9 �� ،�)�70.%2 
      �oJارOل ا��oK� +o# .�o!�$� +���o-ك ا�G(;�1أن ا I;7ا#�ة إ���9ات ا�	
��o# �o+ ذ�bo    (و4&!� أدق ا�;

�$7ooل �ooJم  % �oo)419هO  ز�oo9دة ��oo! (��oo�)� 834�!oo وا�Oرا�ooJ ا��-;�oo	ة Ioo$J ا��ooي  ا�Oرا�ooJ ا��-$�

                                                           
 .68- 67، ص2007مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية، دكا ،  " أزمة المياه في العالم" ستيفن بريشيري  )1(
 .46ص  ، 1997ايكاردا، تونس،  "الري التكميلي"ذيب عويس، )1( 



 

 

2050 .             �o!��-#و �!o>��و�%� 	 7o%4ن هo\. ا�(�o�� أ�o� Io$J ذ��o!A%� bo إذا o-4\ر 4���o$T �!o ا��
4��oo!(ً� آ�!�ooًا +ooJراOج ا��oo;?Eا . +oo# ي�ooا� ��oo&?أ +oo# �oo-و�ُ;�Koo� oo�?�� آ�!�ooة ��oo ا��oo9Oدة ا��;7

و��o;��� ]oZ;9+ أن اEدارة ا���o^و�� �$�!�o. ا���o;:	��      . -�?+ أ���ً� �o? �o	رة ا��!�o.   ا��(��C ا�;+ 4
              +o# +���o-ا� 	!-o2ا� Io$J +5�o�ا� �o�iن ا��o" +o# ًا�o!�آ �ً��(oإ� *(o�4 أن �(?go� �o� �JراOا� +#

��
� وا�%)���ء . ا���;��، )��2ف ا�(>� �oJ ا��o2	ر  (و�4ُ;:	م ا��!�. #+ R�J 8!�$!�ت إ?;�ج ا�
�oo ا���ار�oo9، وJ��oo!$ت       و�(��)�oo ا�oo;:�اج ا��7ooاد ا�:�ooم، وا�;��oo9	 oo#+ ا�-�$!�ooت ا�;oo�4 +oo;:	م ا�

ا�;(>!_ �$;:$S �� ا�&7اF5، وزرا�oJ ا����<!o� �o;?Eج ا�77oد ا��!R7o�7+، وo&4]!� ا�;��!(�oت        

�oون إ�Io ا�%)���oء وT!�ه�o� �o      . )���ء �;�7!	 ا�%;39 S:o� ر�!$� �� �Aا�-��* ا�!7م أآ +# 	R79و 

� ا�(>!�3��� �(�o�� . ��2در ا���% �o)450هO   ز�o9دة  و�� ا��;78 أن 834�9 اG(;�1ك ا�-���+ �$

�2035�$7ooل �ooJم    ��oo�? أن Iooرة إ��oo�E8 اoo� ،�9د�oo2;�� ا1oo&?iد ا�oo9وازد +?�%oo7 ا��oo�)$� �ًooK!;?
��!oo	ان ��oo هoo\ا ا1ر�oo34ع �ُ;�Koo� oo#+ ا��$oo	ان �oo!T ا�;��-� �oo�<)��oo ا�;-�ooون وا�;(�!oo# �oo+ ا       % 84

.ا1;�2دي  

        �!J�)oo2ت ا��oo!$�-ا� �oo� �oo!A%ا� �oo� أOooK;9 1 ءًاOooR �oo!5��7ارد ا�oo�ا� �%oo&4د . و�oo9دي ازد^!ooو�
  �!J�)o2ا��ت ا�	:;o�G� .�!�ا� I$J F$��� ا1;�2د�9 إ�I ار�34ع ا�&?iا .   ]$�o2� ل	o9و"  .�o!�ا�

�	�Io$J     �o آ�!�o ا��!�o. ا���o;:    " ا��!�. ا�:3!�"أو �� �9ُ�I " ا1#;�ا"!� *9	o
	�� �o;?Eج �o$-� أو 4
�)!-� .              �o(4��د� *;o9 +o;ت ا��oK;)�ا� �o� �oه�!Tو �o!57اد ا�]\اo�ن ا��o)أ� �o� رات�o!$�ن ا�vo# ،+��o;و���

  �oo!T �ooJ *(oo�4 ان	oo$�ا� �oo-K4 �ًoo!���J  كG(;oo�1ا Soo:9 �oo�!#و �oo!5��7ارد ا����oo� ر�ooK41ا +oo# 	oo2
�$Io$J Fo ا��!o� +o# .�o       ا��&�ي$� +o�!5ر ا��	2�ا� �A�;9     7نR�o;�9 �9\o�9 ا��oZ�%�ن ا��(C��o ا�

   +�o2ف ا��o2اض ا��Ti!�. �$&�ب و�ا� I�9       . إ��oZ�و9ُ;78o أن oJ 8o34�9	د �o%�ن ا��(C��o ا�
 Iم  6,3#+ ا�-��* إ��J +# ���? �2050$!�ر ���
و9�A� ه\ا ا�-o	د  . )1(�2009$!�ر #+ �Jم  3,4، �

      o� Io$J ن	o�ا� Ioإ� _o9ا�� �o� ة�K(7 ا��%�?+ و<�#+ ا��)7اء ا�o� 	 .      �o� �o5د ه�	oJ 7مo!ا� �o
و39;

�oون     . �%�ن ا��(��C ا���9�Z إ�I ا��7ارد ا���5!�;�9 39\oن ا�	o�ن ا��%o� د	J نg� �9ات	
و34!	 ا�;

9
�oرب       �o�� 8o34ار 	o �o�5G�ا� +��(o\  % 20إ�I ا��!�. ا���2�� ��G;-��ل و�	��ت ا��2ف ا�2
 �oo!3�w� �oo!5��?Eاف ا	ooهiد ا�oo�;Jا x9ر�oo4 .الOoo9 1در   و�oo2�� 7نoo-3;)9 1 S:oo� ر�oo!$� رب�oo
9 �oo�


�ر?�o     ن ا�\�9 39;
�ون إ�I �!�. ا1��1ت��ّ�(� ��!�. ا�&�ب، آ�� أن J	د �%�ن ا��	���� 8o34ار 	o

�o . �8 �� آ�ن c!$J #+ ?)��9 ا�;�-!(�ت;39 ،bذ� I4،1وإ"�#ً� إ�        +o# ء�o��(%ا� Ioإ� S:o� ر�o!$�

 �oo� ��oo�? ر�oo!$� Oه�oo)9 �oo� +?�oo-9و *(ز��oo)� �oo9\[;7ء ا�oo� . �!oo-3;)�ا� �oo!T ص�:oo�iد ا	ooJ �oo>وو
 Iا�-��* إ� +# +�وoR	o��� �9\آ� أن   . 2010 �$!�ر ?��� #�oJ +oم   �2،6��ا#5G� C�� �$�2ف ا�2

64 % �!� +��� ا�i:�ص ا�\�9 ا?;3-7ا ���ا#5G� C�� �$�2ف ا�2  

. ا��(C��o ا���9�oZ   �$!�ر ?��� 4
�7o&!-9 ،�ًo�9ن #o+   1،3، وا����J y	ده* 2008و�Jم  �J1990م  
             �o(?v# ،�o!5��ادات ا�	o�Eا �o!� �o� �o!39ا�� C��o)�8 ا�o"و �o� �oZ#أ C��o)�ا� .\oو�8 أن و"8 ه
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�(!# �!�!
وI$J ا��T* �� ا�;
o	م ا�o\ي أ��oز.    . 4-�?+ �;$�!� ا�;!��Rت ا�-	د ا��;Oا9	 �� ا��%�ن ا��
!3�w� �!5��?Eاف ا	هiا z-� C!
�4 +# C��)�ان وا�	د �� ا��$	J      �o�, الOo9 Go# ،.�o!���� �o
� ا��;-$

 و�&%� �oJم . �7اR��ت ا�(��ءا�%� �!A�� c$-# +[�)9، و!� 1�� !#�� C$-;9 �;$�!� ا�R�!;�1ت ا�:�<� 
#��
� �-7ا�� J	ة اه�)�o ا�>�oوف    �ن اوcR ا�1;:	ا��ت �$�7ارد ا���5!� 4:;$_ �� �%�ن ا�I ا��

���o!5 و��o;7ى وoJ+ ا��o3د     ��!� و?7oع اo�1;:	ا��ت ا�  ا��(��!� و��;7ى 4
	م ا��$	 وا���R!�ت ا�1
اد?�. ?-�ض ا?7oاع اo�1;:	ا��ت ا��:;$� �o3$�7oارد ا���o� �o!5	ول        )2(و�� ا�K	ول ر*  .	ان�)\. ا��$

  )1(.ا�-��* ا��:;$�3 و?��)� ا��`�97

 

 

 

 

             **9�A� ا�1;:	ا��ت ا��:;$�3 �$�7ارد ا���� �!5�C��) ا�-��R)2 (	ول ر  

 �( ا�ز�� ا��	7)� ا��	��) Water Crisis( 

c;��, .�!�!�ت ا��آ 	7#!�  4-Kوا� �!���!� I# *Z4  .وان VJ7)4 �!� ا�-\ب وا����[ وا��
��ت  ا����ر!�، وا���!�ات�3$!7ن آ$* 30، وا�%;� ا�K$!	�3�9$!7ن آ$* 1300وا��   ��ا����

، وا��!�. ا�7K#!� 3ا�_ آ$*123، و�!�. ا���!�ات ا�-\�� 3أ�_ آ$* 1686، وا1?)�ر 3ا�_ آ$*103

�%� ، 3ا�_ آ$* 12,7، و�:�ر ا���ء #I ا�37Kا�_ آ$*66، وا�;��� T!� ا��&�-� �3$!7ن آ$* 4,4
ه\. ا�%�!�ت  �� ا��!�. 
ا�-\�� اذا ��   8� V?7ر
�K* ا�1;:	ام  !�7+ ا��&�ي ا�
 �A�;�ا� ��Twاض 

)� ه(�ك ���R آ�!�ة 24� �	 ا1ز�� �!� 1 9�%� #2� ا�R�!;�1ت ا����J �!5 ا��;-	دة 4>
�!$�J ;!�. ا��!� ا��ن �%���
9 ��I �4;:	م #c4�!� I ا�;(�!� �!� أن ��Zرة ا1?��ن و4�7ر. أ<�

 اR7�7%91!�ا��!�. ه+ ا�-(�2 ا��5!�+ ا�\ي 9^,� 4]!� ا��(�خ �� �I$J c�G ا�(>*  )2(.ا�!�7!� 
�34* ا�Z]7ط  .وI$J ��� ا�-!| ور#�. ا��K;�-�ت I+ إ��(�خ ا�-���8 أن 9^دي 4]!� ا�و�� ا��;7

�;:	ام اiرا"+، وإ�I ازد�9د 74ا�4 ا��اه(� وا��
�$� I$J ا��7ارد ا���F��� �!5 ا�(�7 ا��%�?+ وا
و9ُ;78 أZ9ً� أن 9^,� 4]!� ا��(�خ I$J �	ى 74ا#� ا��7ارد . ��1ت ا��3Kف وا��Z!3?�ت و�	4)�

                                                           
 .2001،29بيروت، العربية،،مركز دراسات الوحدة 1ط" اقتصاديات المياه في العربية والعالمية"محمود االشرم)  1( 
 
 .85ستيفن بريشي، مصدر سابق، ص )2(

�(�=
%ا��  �(�	
%ا��  �%ا�=را�)  ا��+� 
14 47 39       ��	
ا��$	ان ا��;  

 ا��$	ان ا�(��!� 91 5,0 4,0
 ا��$	ان ا�-��!� 91 4,0 5,0
 ا�-��* 69 23 8



 

 

��ر�i74ز89 �!�. ا +# ��
، و4	C# ، ور���7 ا�;���، وذو��ن ا�K$!	ا���K!;? �!5ً� �$;]!�ات ا���4
��ر ا��;وا��!�. ا�7K#!� اi?)�ر �iا �A�4!�. و�290$� ��� %�!-!����ر ا��i7ع ا�K� �� .

 ��!���ر و�	�J cR7� �(4م، وه7 أ�� 7J c!$J F4�;4اF و�iار�34ع #+ 74ا�4 ه\. ا �K�9ُو
أن �K* اi"�ار ا�(�R�� �J ا�%7ارث ا���!-!� ا�;+ "��V  آ��. ���(��� إ�I ا�;(�!� ا1;�2د�9

�� ا�(�4' % 15و y$�2 �� 9;�اوح �!�  2000م وJ1990 �J	دًا �� ا��$	ان ا�(��!� �!� �Jم 

;� R(7ب ~�!� وأ9�#
!� ا�K(�7!� أآ�A  و. ا���$+ اRE���+ ا��(7ي �)\. ا��$	ان�R�9ُ[ أن 24�[ �(

و�� ا��;78 . 2030ا��(��g4 C,�ًا ���(
S #+ ا��7اد ا�]\ا5!� ا�(��J *R 4]!� ا��(�خ ��$7ل �Jم 
رد ا���5!� #+ أورو�� ا��7�I وا�K(�7!� وأن J 834�9	د آ\�b أن O4داد ا�Z]7ط I$J ا��7ا

وR�9ُ[ أن 9;�ا8R . �2070$!7ن ��$7ل �Jم  44إ�I  28ا�i:�ص ا��;g,��9 �)\. ا��&%$� �� 
 Iإ� �ا�2!_ �(��� 24 �!�. #+ #2�ا� C#	4 ل	اء % �80-ORأ z-�7!� و�)Kأورو�� ا� +#

�!ا�Gز�� �$;%!_ �8 ا�,�ر ا�(�R�� �J ار�34ع  و	 4;�اوح ا�;%��!_ .أورو�� ا��7�I وا�&�
 �!� �!;97`� �!;Rر	رض �iا ]�� I$J ارة���$!�ر دو1ر �(97ً� �!�  100و Q�7;�70 در�R ا�

#+ ا���1ت (�$!�ر دو1ر  13,7وR�9ُ[ أن y$�� Q�4�9 9;�اوح �!� . 2050و�Jم  �J2020م 

�ً#�3R �Aآi(�$!�ر دو1ر  19,2و) اi1ت ا����ع ا��!�.، ) آ�A ر��7ً�#+ ا�
�� ه\. ا�;%��!_ �
.وأن �9ُ;:	م ا�OKء اiآ�� �(�g;� c!� ا�E	ادات ا���5!� وإدارة ا��Z!3?�ت و�� اوcR ا1ز��  

از�� �!�. ��دة و��O(� �8 ا�;��ار ازد�9د J	د �%�?)� وا�;�3ء  ا��%�!GًA� b ا���5!� ا�-���!� #+
O��!5��و��.  )1(ودا4)� ا�	ا� xZ4 	-�9 8 ��زا ه7اس ا1ه$+ ا�\ي�K� +��!;ء ا�-\ب �� ا���ا� 


+ ا#�اد ��زا ه7اس . ���5 آ!$�7;� ��-	ل �;J c&� ا�_ �;� ����J  �!?�A ا�-�<�� �%�!7% �;+�

7د �1;-��ل ه\. ا��!�. ا�;+ 4�V ��2در4)� �� �� ا�	و�� #+ ا�-�م  J �,GA� 91980(;>�ون  

��� ذ�b �7رده* ا� V?ل اذا �* وآ��;
�-���K ه\. ا�
Z!� ا�]!� �Jد�� 9;*  �2ي وا�\ي وJ	و ���
 . bت ذ�	4- �� �J 	!-� �(Z-و� �)9	���� ��!���ت دو�� ا��%�!b ا�I ا��K;�-�ت ا1��ى ا��$�

)2(.ا��	9(� ��O� �J �Aودات �!�. R	9	ة ���2در4)�   

��97 ا���89ا�أّ,�ت ��ا�' <��او�9  !)�"ارأ ا�;+ 4-;�� �->* �!�!� و#+;  �(
��)��
ا�I �(�ء  �J1980م  ه%\ا ��درتR)�د ��د ��7ارده� ا���5!� ا���	ودة وا����$!� ا�2]!�ة ا�I إ


�ت ا���5!� ا��9�:2 #+ ا�2��اء ��و�	ا  .�&�وع ا�()� ا�J�)2+ ا�->!* �1;:�اج ا��!�. �� ا�
4�V ا1رض �;%���� ا1ف آ!$�7;� �� اF!��?1 ا��v?&�ء  �G�- �3$35 دو1ر ا��9%+  �$!�ر

��3 اآ�A �� 4* آ\�b . ه�ة اوا�;+ V$-R ا��7ا�� ا�2��او�9 ز ) ا1آ�� #+ ا�-��* �;I  ا1ن(
 �97�������5 �;� 9;* ا1ن 4 �(Z-� C�J y$�9 �9�:2!�. ا��ت ا��
�� +# �`� �5��,G,6,5ا�_ و 

4
8  �%()� 74اcR �&%$;�ن . �$!7ن �;� �%-F �� ا���ء �� ��
�ت ا���ء ا��9�:2 �79!�  Iا1و�

� ا���5!� ا��9�:2 4�V دول ا��ى ��4���F وا�;, وا��7دان , و��2 , وه+ 4&�د, �!�. ه\. ا� +

                                                           
 .65، ص2002دمشق،" االدارة المتكاملة للموارد المائية "صاحب الربيعي )1(

   )2( .Gleick,  (ed.) Water in crisis , OUP , Oxfor, 1993, p 65-66 



 

 

�(
�� . �Aا1آ �!?�A!�وا��و�!;* #-$!�  ه+ اه z97-4 ر	!�. ا��9�:2 �2�ا� �
�� b$�4 1
. ا�;(Oا#)� �&%� آ���   

 I$J F2)� �!%3;#�ن ا�  �أ�� #+ إ��ا5! Q�آ!$9 �;�7o�co�7 ا��(co�7� Fo!��?200     bo   أ�(�ء 
       Vo!�ا� �o�
o# S+ ا��)oا� 	o�� �o��1ا ��وا�o\ي 4
$K� So�o� +o# co%�      , ا�	و�+ �(
� ا���ء �� ا��


o� ا��!�o� .�o �4آ!�o� �o ا�&o��ل وا,!�o� �o!�7 ا�7o)Kب �o�J            . آ�!� #+ ا��(!� ا1�!�ة )� �o%34 b�\آ

)F!��.)1 �97$�ا?  

�Q ا�)(	 ��(�ء �Q ا?��!� �� *:" F	 �o!(4ي �n��o اآ�o� �o	 o#+ ا�-��o* و�o;]��         آ��:4
(�oة    –-� ا1ف و��5;+ ه%;�ر �� ا1را"+ ا�:2�� ا���2�� �$Oرا�J ��!�هc ار �o� .�!�ا� �97�;�

ه(�oك �
;�oح    آ��o ان ا��2	ر ا���o[$� +o�!5?' ا��
o	س  �;Oوo9	 د�)� +o��o!. ا�&�oب         –ا�]�?' ا�-$!� 
Q��oo9    و �ooG�J ود	oo� ء�oo&?ل اGoo� �oo� �oo(-!�R 	oo)(ر ا��oo(?7ات  اoo)
4�G97ooت ه�$� �oo$5��oo�J .�oo! ا� 

 F!��?17ط ا�����و�9 ���5;+ "-_ �� 4(3
c ا�)(	 I$J ا�;-$!* و,,G��K4 �� _-" �5�co-   �%$�3و
 F5ا�Zا� ��.  

4�o97� ا��    ��� �Goل �o   آ�� 4-	 ا�2!� Fo$���o ه�oZب ا�;�Vo ا�o!�.      Io ,� ه(	�o!� آ�!�oة 4;
�%o!�   ا��K;o�1 o!�.     O;)T�o� �o(? �o� Ioار ا��  آ�o4 �o* ا�-�o�   G�  .دا�()� ا1<�3 ا�>��� #+ �Tب ا�

 300آ!�o&� +# �;�7$وع co;3$%4 yo$�4     1,100و9;%7ن �� ,Gث (7ات وا?��!y$�9 F �7ل آ� �()� 

#o+ ا�()�o� Oo(K    �o9(�97 و�o� Fo-%� �o;� 9 ا���oء      �$!�ر 4+ �ا����$� ا1و�I �7ا 4&��دو1ر  �$!�ر
46  VK;ا� 	�� <!(!� ��(�oء (�oة   ��4!7ن �;� �� ا���ء #+ ا��(� و� I$J ة	ت ا��و�!� �&��ا��$

��o$�300  Fي ��7ooل  oo�7;� و�oo$!450آ  +oo# |oo4ار �oo(? �oo� �)oo���� ء�oo�ا� �oo� Foo-%� �oo;� 7نoo!$�
	 9)	د 	ا�\ي 4&�رآc ا�, �!�!��9  _��ع ا�1	اد ا���oJ +5�o   و�;�ن ا1ن #)\ا ا��&�وع ���* 7;9
?��

      xoZ� *:o" 7بo�?ا Qo��$!7?+ رو�+ �4;�� ا�&�5-�ت ا�Z9 ��1?;&�ر ��?�K9 cي ا�;:�!�o)�� Qء 
�!�ة ��9%�ل ا��و�!� ا�&)!�ة ا�I ا�2!� و� .�!�Qا�&�ق ا1و� Iا�()��9 ا� +# I;� )2(.  

   Q���7o�!� �o(? �oري     آ!$�7o;�ا �;�o97� ا��!c�7� F650    .�o ��(�ء �Q ا?��!و#+ ا���%9 
 .ا�I ا��(��C ذات ا�%�A#� ا��%�?!� #+ داآ�47 ا�K(�7!� وR(7ب �Tب �!(!��47o و�o��ل �oTب �79�oا    

4
;�ح �$�� �!�. R(7ب ?!�3دا 4�97� ا��!�.       co�7� Fo!��?ا Qo��Goل  �o� 1س #!]�س I�3دا ا�!? ��
     �o;� 7o$!آ �o;5�� co�7� F!��?ا Q� 	� �479 V��;������5 آ!$�7;� و	 ا  �o3$%;�500   7ن دو1رo!$�

�� آ�oو?;+   )o7رج ووا�R V?�� ��	:� �97� ة�!�آb�\o ه(�oك ا�-	o9	 ��o ا��&�oر89      , ا��%9+ �� �
    Qo�7ا� Ioا ا�	o)ل آ��!�. �� ��ا� xZ� ة	9	-�ر"� ا�&�ا� F��� ا��ف I$J �J7"7�وا� ���;
ا��

� ا���!�oات  ا�-��* وهo+ اآ�o   ا�-\�� ا1آ�� #+4-;�� ��!�ة ��9%�ل �2	ر ا��!�. و. ا�]��+ ا%9��1+ 
.ا�->�I #+ ا��9%� ا�&���!�   

                                                           
 .36ص، 1985دمشق،" أنابيب السالم التركيأزمة المياه من خالل "وليم أشعيا   )1(
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 oo-9ى  و�oo�J�oo�4	 ا��oo"73!� ا1ور�!�oo!�    Ioo$J �oo  	 ا�%�oo!Aون ا�oo(� �oo<)\. ا�:��oo� Qooة ا
�Qo ا?��!n!�g4.�!         Fo ��%� ا��!�. ا1ورو�!� ا�;+ �;�7ل ا�� ��oو�9 �7ا��o��)ا� Fo�1ا C��o)� �o�

4
oo	ما�Ioo ا��(C��oo ا�-�&7oo)R +oo# Iooب اورو��oo ا�oo# �oo+ ا�oo;�ا�!�  	oo
#  �oo!5��7ارد ا�oo�وا� �oo`!�ا� �oo9وز

� �!�. ا1?)�ر �� ?!�o� 7وث وo� Oo$9��1 ا�Io ا��o	ن      " ���%7م 4!� ?��"ا�1;�ا�+ )� F!��?ا Q� 	�

ا?I;� c �8 ا�;%$�3 ا�-��!� ��(�oء   �J2007م  #+ 4
��9 ?!��ن J+ 4!� ?��9	. ا�-�&I #+ آ�97 1?	 

 F!��?1ا Q�)1(.�;%$�3 ا� �� 4%$�3 ��2?8 ا�;�$!�  ا1 ان ذ�b �!7#� ا��9O	 �� ا��!�.  

 ��9	oo4�oo97� ا��و *oo4.�oo!  ة�oo) �oo�J ا1رال �oo�� �oo� �oo!�آ �%oo&��oo!5��  �oo!�);� اء��oo2ا� Iooا�
 �oo�
�!�ooة #oo+ ا�-��oo* و�oo&;4رك      آ�ooن ا�. زرا�ooJ ا�� �oo�8 اآooرا� Voo�oo# coo"7+ رال #oo+ ذ�boo ا�7

� ول �� ا41��د ا��7#!�4+ ا��C��o  ا#]�?�;�ن وا�9ان و��n د� o!� +oة ا1رال ه     �oA9	� �o!`!� ة�o�g�
 �� �Aاآ 	
# 	
�80          �o�7$�ا� 	9	o� ء�o� �oJ رة�o�J co)� Io
�4 �oو� co�K� �� �`���� . أن �o�ة   آ�o!��

�!o  4&�د ا�;+ آ�?V ذات ��� �o�ة #+ ا�-��* و,��� اآ�!��ة #o+ ا9�#
!�o![4 �o()%� �oت     ة ��دس اآ�� �
 �!K9ر	4 .  

 �?	ه- ر7)()� <ز�� ا��)	/

•  7�   .�$!7ن ?���  J884	م آ�9�3 ا��72ل I$J ا��!�. ا���2�� �$&�ب �(
   �$!�ر ?���  �2,5(�7  �$�2ف ا�2�+ J	م آ�9�3 ا��72ل I$J ا��!�. �1;:	ا�)�  •
4(�S آ�!� #+ ا�]Gل ا�OراJ ا��!�. ا�7Z? �!#7Kب  • I9^دي إ� ��� �!.   
  .���;(7ع ا��!7ي وإ���ق ا��Zر  4$7ث �7ارد ا��!�. اE#�اط #+  •
•          Iooدي إ�^oo9 �oo�� ن�oo!�iا zoo-� +oo# ��!�oo&ا� �oo!5��7ارد ا�oo�ا� Ioo$J �oo!�!$Eت ا�Jا�oo2ا�

  .��وب
ا��(
C9�� �J ��7 ا��!�o. ا��Kر�o<? �o9ا �-o	م و7oRد �!o# �o3!<? .�o+ ا��(Ooل هo+           ا��iاض  •

أ�	 اo�i��ب ا���o#7$� �!o�!5ة #R +o�8o! أ?��oء ا�-��o*، وهo+ ا��F�o ا���o#7� +o�!5ة ا�o3�iل             
   .دون ا�:����

� A.	ر و�>	@- أز�� ا��)	/ ا��	��)

��o ا"�oار ���]Io$J �o ا��o%�ن      و�c��o�4 �o   ,ة إ�I أز�� ا��!�o. ا�;�o;K4 +oح دول ا�-��o*     ا�(>�
  �o3!<? ب�� .�!� I$J 2$7ن�و?o� _o2%�ن ا�-;9 1 *��o�7o-;ن     ,m�G9 أن ��n �%�ن ا�-��* 9 1

 *oo5G� +�oo> ف�oo> م�oo<)� ,    *��oo-دول ا� +oo# اء�oo
�� �$&�ooب iآ�oo9�A ا�3��oo2ا� .�oo!�7ا#� ا�oo;4 1و
+��oo)ا� .   ;��� �oo�
oo# 8oo�7+ ا������ooت ا�Oرا�oo!J   ان 7oo4#!� ا����ooRت ا�]\ا�oo9O$� �oo!5دة ا��oo%�?!� ا���4

 7�? �!��� b$(;�4 +;و�9 ا���م     % 70ا��oJ 7لo$�� 	9O;oو� �o!5��7ارد ا��ا� +���R7   ��2025 اo�?
�� اR���o+ ا������oت ا�Oرا�o!J ا�
��$�o     % 60#+ ا��`� ��9Oدة ا������ت ا���و�9 �(��� ) 15-20(

                                                           
)1( +�-119ص ،1993، 114ا�
�ه�ة ، ا�-	د "ا��!��!� ا�	و�!� #+ ا��1اف ;-	دة أز�� ا��!�. #+ ا���3و"�ت ا�� "�K	ي <�

123.  



 

 

���ooJت    
ا�Oرا�o!J وا�J�)oo2!� وا��(�o$�   �oo!�Oي #oo+ ا�-9O!oo� �oo� *��o	 �o	ة ا�;(oo# n#�oo+ ا��!oo� .�o!� ا�
)1(. وا��!`!� ��<� #+ ا�	ول ا�3
!�ة ��5!� �� 9;�$F ا�;!�اد ا���ء وا�]\اء ��	 ���R ا��%�ن  

      �oR��
�د ا���5	 ��c!J�& ا��!�. وJ	م ?�3ده� ادى ا�I ه	ر �5�o+ آ�!�o� �o زاد ا�;J1ان ا ��آ

�#�o ا���o� �o!5!� ا��o%�ن �;]!!�o ا��o$7آ!�       Aا� �o&? Iا�      +J�o&�ام ا�	:;o�17م اo(3� �o!![4ة و	5�oت ا��

�o	 ��o ا�)o	ر         $� �!%$(;o��ا� �o� .�o!�ر89 ا��o&�� �?�!o2وا� ��	و"�ورة ا�;�داد 4%��!_ ا�: .�!�$�
             +o# +o��!ار ا���o
��ب ا�o>ا +o# �!,go;ة وا�	o9	R �o!5�� 89ر�o&� \o!3);� �o!��� 7اردo� �!#745+ و��ا�

�K�ا�o�1س �%o� ا��&�oر89 ا�;(��o97 ا1��oى آ�FoK9 �o         ز�9دة ا��:�22ت ا����!� 9;�-)� و"8 ا�
��oع ا��!�o. وا�o;�اك ��o;:	�+ ا��!o# .�o+ ا�
�oار             
� �o!)-�ت ا��o��^�ا� �oآ �!o� ون�o-;وا� C!�);ا�
          �oo!5��7اض ا�oo�17ى ا;oo�� Ioo$J آ��;oo&� �oo!�!$ا��5�oo+ واGoo9ء ا1ه;��ooم ا�%oo�v� +#�oo	اث ��ooKن ا

.ا���5!� ا��&;�آ�  ا��&;�آ� �;3-!� ا1دارة ا��;%��$� �$�7ارد  

-:و9�%� 9�%� ��2 أ,�ر و�:��� أز�� ا��!�. ا�-���!� ��41+  

� -أ(�+�)	/ ا��+�.� ا�.	ر ا��  

��K� ��   F�o�7ع ا���"Io % 450&%� ?���  ا���"I ا��ا	�9 #+ ��;&3!�ت ا�-��*      
  _!o�!?7!ا�    �o� ءات�o2�Eا �o�� �
ا��!�. ا��$7,� اي ا?)*  9-�?7ن �� ا��iاض ا��(
��7 �����ء و#
��و�7ن �� ا���ء ا��o&$� ]��2ب  � S:� ر �ـ 884 �$!7ن	
و�(>�� ا�2�� ا�-���!�، ه(�ك �� 9
�+ .  و?;!b�\oo� �oooK ا?;&�oooر ا�ooo�iاض وا��ooo!#7ت  ooo2ف ا��oo2$�  م	:;ooo�4 .�ooo!� ر دون�oo!$� 2,5و ،

��ص ��o3�wل #o+ ا��$o	ان    ��w:�ص ا�\�9 �9;:	�7ن �7ار �%&� ��د �!�. �$7,� ه\. ا�,�ر وا"
    co?ل أ�o
9 ��	o)J    co?ا +o)-9 ا\o.. وه	ل و��(�Eا F��� �!�79 747ن�9 �;:$�3، �!� أن 3900 �3�ا�


!o	ا، iن اiرض �oK;4وز         9�%� ا��!$��7 دون �	وث ه\.-4 �oA8 أآo"7ن ا�vo# ،م�oJ �%o&� ا�7#!�ت
         �o!R7�7)%;ا� �o�;-4 ن�o!�iا �o!Aآ +o# و �o�\-ا� .�o!�ا� Io$J �&�72ل ا��ا�
	رة ا�1;!-��!� ���(��� �
   �o� �3دة;o�1ان �� ا	د �� ا��$	J ت	ا���ه>� ا�;�- �!R7�7)%;و�%� 4%��!_ ا� ،�!#�� �RGJ ��	
ا��;

4��ooول ا��7o2ل Ioo$J ا��oo9O	 ��o ا��ooAوة، #�oo!^دي إ�Ioo     .هo\. ا��$7ooل  ��	oo
4 �ooiول ا	oا� Voo?إذا آ�

!Co ا�;7oازن �o!� ا��o%�ن      �4 +o# �
�3:4!_ ا��&%$�، و�%� ا��$7ل ا���;	ا�� FK9 أن 4&�� آ� �(

آ��o وان �$��oء اه�!oo# �o+ ا��!�oة ا�!coo?�# �o&�$� �o!�7         )2(.ا����o!5 وإدارة ا��!o&� .�o%� أ�ooA�   وا��7oارد  
   boo;3ا� +oo# ���oo� او �ooا ه���oo2)J �oo�;-9 Voo�Gooل ?
oo�   �n3)oo ا�7 �oo� *(!oo$J ء�ooZ
�!�ooة ا��&�oo وا��

                                                           
ص ، 1991  ، عمان، 104العدد " المياه، السياسة الدوليةتصادية والقانونية الزمة األبعاد السياسية واالق "ياسر علي هاشم )1(

152. 

 
 p122. ,1996 , The sixth world food survey , FAO, Rome )2( 



 

 

�!�oة     )1(.ا��1اض ا��-	�9 وT!�ه�� bo;3��� ���o� �o(!# ء��!� ا�;+ آ�ن �$�اث ا�-��	9$+ اه* ا�1 ��و#!
-:ا�&-7ب  

�o� د         �J +#1854م  • �o� ن	o)� +o# 77هo� +o� +o# �7!�اo%ء ا��o34&+ و� I$J 4* ا�;-�ف ، ".
و9�%� ا�o�;Jر  . ا��Z� �� �,7$:� وا�-� #+ ا�&7ارعI$J أ?)� ?��`� �� ا��!�. " 7Rن �(7

 .ه\ا ا��	ث ه7 ا��^�n �-$* اiو�`�

، ار�o34ع ا�;)�oب ا�%�o	 �o<?ا G(;o�1ك ا��!GoZ# �o� .�oت �o# �o,7$+ و�oJ +#1980            �o91م   •
�!?�3$�)�.  

• .�!�$� �!
  .#$7ر9	 ا�;��* #+ و�	ة �T!� ا�%$I #+ ا���;&3!�ت ���J F	م و7Rد ?>�م 4(
  .، 34&+ ��1ت ا�;��* ا�(�R�� �J #�ط ا�3$7ر9	 #+ و�J +# 1993+�!�!�� �91م •
  .� +&34�I ا�;!573!	 #+ ���ل إ��ا5!�، وا�\ي آ�ن ��4��� �8 4$7ث إ�	ادات �!�. ا��$	�9ت •
، أ�
+ ا�$7م I$J إ�	ادات ا��!�. T!� ا��%$7رة �;3&+ داء ا�-��o� +o# _5��ل   �J +#1998م  •

  .#($(	ا
	1ع ا�1;)�ب ا��-o	ي ا��-7oي ��F�o إ�o	ادات ا��!�o!T .�o ا��%$7oرة، #o+         ، ا?�J +#2000م  •

  .R(7ب #($(	ا
;oo� �oo�-� ا�oo:�ص ?;!�oo� Ioo&34 ، . �ooKض ا�
oo# �oo!?7�7+ أو?;�ooرoo# 79+ آ(oo	ا�ooJ +oo#2000م  •

  .  ��ب �!�. �7$,�
، V,7$4 إ�	ادات ا��!�. #+ ا�(�و9'، ��� أدى إ�I ا?o	1ع ا�K!�ردn!o��9 ا�;�J +#2004    +oم  •


$)� ا��!�.)4.  
 .، ادت �!�. ا�&�ب ا��$7,� إ�I ا?	1ع ا�1;)�ب ا��-	ي ا��-7ي #+ ا�	ا?��ك�J +#2007م  •

ا�.	ر �+* ا��
�ع ا��)����� -ب  

 �o� �Aأآ .�!�$� |�ا�-	o9	 ��o    إن 4]!� ا��(�خ �!J F!2$ـــــI اiرR[ ا�-��* ا�-��+ ا��;-
#o+ ا�-o(� *��o	دة �;:z!o3 ا�o;?Eج ا�OراoJ+  ان       �(��C ا�-��*  و�oل ا���o^و�7ن ان أOoRاء أ��oى     

ا���oo�7%ت ا�-��!�oo أ�oo(Yت ا��oo9O	 ��oo ا�oo(� +J7oo\. ا�
ooZ!� و�%()� �ooR�� +oo# �oo�oo9O	 ��oo ا�;-�ooون  
�ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo���ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!� ا�F!��ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ا��;�.  

�oo	ود أو ooR79 1	 �	9)ـooـ* �(oo3\ ��!    % 15ان      � \oo3)� *(9	oo� +oo��-ا� *��oo-ن ا��%oo� �ooـ�ooـــــــــــ .�

.ا�&�ب وآ��ر ا��� ه* �� ا��R�o[ ان 4;��o� �o`�J اآ�o!%;$� �o_       ءل وا���"I وا�(��وان ا�3�1
 85وان �ooo� *ooo<-� m;ooo%9 �ooo!� �ooo2%�?)� ا��oooJ y��ooo	ده*  . �ooo? 8ooo	رة ا��!ــــــــoooـ�. و�ooo![4 ا��(�oooخ

	 4%7ن ا�	ى اآ�oA دول ا�-�oZ4 *��oرا     �Z3:)�;� ا��	وا� �#ـــــــــــــ+ وادي ا�(! ��ــــــ7ن ?�!$�
��(�خ�� 4]!� ا .  )2(  

أن ا�(�7 ا��%�?+ و4]ّ!� ا��(�خ �72رة �;Oا9	ة 9^د�9ن إ�I إ�	اث �o!![4ات #o� +o	ى 7o4ا#�     
        �o�\-ا� .�o!�در ا��o2� ت\o�ا��!�.، وآ\�b ا���ل ����)�� �1;:	ا��Io$J ،�(4 ا���o;7ى ا�-��o�+، إذ أ

�[ ا����o �:��ـــــoـ�       ـــoـ و4��o� ا�;]ّ!�oات ا���oدة #   . #+ ا�(
�2نo� 7ى;o�� ـ�عoوار34ــ no
�+ ا�
                                                           

 .54ص ،1981دروس ألقيت على طلبة دبلوم القانون العام ، جامعة القاهرة ،  "القانون الدولي للبيئة" صالح الدين عامر  )1(

 .88مصدر سابق، ص صالح الدين عامر،   )2(   



 

 

      +o# ف�o3Kوا� �o!#ا�[Kا� *!��oiا zo-� +ت #ـــــــ�?�Z!3ــــــــــ� أ��زه� ز9ــــــــــــ�دة و4!�ة ا��ّR
�Gooل ا7ooJiام     . أ��oo!* أ��ooى �oo9ر\R �!ا�	oo4 ذ�oo:4ورة ا�oo" 	ooا 9^آ�oo9�
وأooJ	 ا��(boo ا�ـــــooـ	و�+ 4

�!��;� �$�
�$Fo        ا�-&��9 ا��$� �o!�%ع ا��o34ا1ر �o(Rو�7ا *��o-ا� +o# .�!�اء    . إدارة ا��o��  �o�;Jوا
   �o� 8ـo!�. �!�34ـــــــــ�ا� I$J +���-ا� F$��$!�oر �;�o    �4500^ون ا��!�. وا��!`� وا�Oرا�J، ان ا�

 Iا� �"��و74-7oا أن �o!$�2030  .    �o$, |!o-9ر �;o# Fo-%� �o+ ا�-�oم       F-%�6900 #+ ا�7V ا�
 9\ooن ا��%ooـ7اض    ا��ooـ+ ا�ـــــــــــooــــ# �oo!��)ان ا�	oo$�ا� +oo# 7نoo-�K;9 �    �oo(!# OooK-وز ا��ooK;950 % 

         .�o!�ا� �o!R�;?ا +o# �o9	!$
 واو"�7ا ا?OR �!�$4 *;!� cء �� هo\ا ا��$�o�J Fo �7ا<o$� ا�;��o!(�ت ا�;


  . ا�-�ض �8 ا�;]Gل �7ارد R	9	ة ز�9دةو�!oو� �o!#9%ــــــــــــــــــ7ن آ� �� bا  �%ــــــــ� ذ�	o!-� I
)�J .)1 4$�!� ا����Rت  

 ا<�3	ر ا��و�)� وC-اع ا��)	/

       �oo� 	oo9	-ة ا��oo#ى و	oo�� �oo3$;:�ا� *��oo-ء ا��oo�goo;4,� اiو"�ooع ا1;�oo2د�9 وا��!��oo# �!oo+ أ?
       �oR��?&7oب  ا�!)� �o�o4 �o^دي ا�Io     ا��7ارد ذات اiه�!� اo�1;�اK!4!� ، وo4^دي ?o	رO4 8o� �(4اo9	 ا�

��ة J$!)� ، وأآ�A ا��7ارد أ,�ا #+ ا��o2ا�Jت ا��!��o# �!o+ و;(�o     ا��2ا�Jت �!� ا�	ول �]!� ا��!
      +���o-7ى ا�;o��ا� Io$J �!K!4ا�;o�1دن ا�o-�ول وا��o;�ه7 ا� +���+ �o!  Fo4�;9. ا�;�oJ GoZ#  o ا��   ،ا�

(!$J44^,� و �!�!$�G#�ت و<�ا�Jت إ �g;4 1!� و�ت ا�-���J�2ا��� �Z9أ �, �()J لO-).)2(  

4�$%� Fo��o!ت        وان آ�?V ا��-�دن  �o-34��  �o9	
? �o�!ا�1;�ا<-� +# �!K!4��o( وهo+ ذات 
9�$%� Foo��oo!ت اآ��oo# �ooن ا��    ��oo�7;�ا� �oo�!
!�oo. وهoo� +oo$-� زه!oo	ة ا�Aoo��  oo>]!�ة وا��;�ooول ذو ا�

 � اآ�R �o()� �o!A%� �o��o-! ، وه�o[$� ��;-     +o ا���oل وا1;�o2د ار�o# �-$o� So+ ا�-�o# *��oن �$�)o         و4
�!�ooة أoo<J* هoo\. ا $� ��oo�)��� ooأن ?-;��ه �oo))%�9و ، �oo�! 8$oo���   *;oo(4و ، �!K!4ا�;oo�E7ارد اoo�ا� *oo<Jأ

          +o# �o$�;�ا�K]�ا#!� ا��!��!� �$�!�. �)	رI$J �(4 ا�:7o2ص ���o,~ �o� �o(� �oر Io$J ا��o2ا�Jت ا��
#+ ا��(��C ا��K#� و��c ا��K#� #+ ا�-��* ، وان آ�ن ه\ا 1 9(3+ 4���� ا�;��1ت ا�:Gف وا��2اع 

�A� ا��2اع �!� آ7ر�9 ا�&o���!� وا��o!�7)K   (� ا�;+ 9�%� ان 4�	ث #!)� �72رة ا� ا��(��C ا����
)3() .�7ل �&�و�Jت آ7ر�9 ا�&���!� I$J ?)� ه�ن   


�o اiآo# �o#�3R �oA+     و#+ ا�&�ق اiو�Q ا�\ي F$[9 ا��3Kف o<-� Io$J* أ?��co5 وo-4	 ا    �)��
*��oo-4. ا��ا� �%oo& 4 �oo�(� �!K!4ا�;oo7ردا ا�oo� .�oo!;J1ا +oo# 8oo"7   �oo(4�GJول و	ooت ا��oo��!� +oo# ر�oo�


S ا��  )o� �o"�J *��-ا� *!�����oR ا��o%�ن ، و9�;�o�     �وoJ	م آK� .�o!   o(;9�3!�ا?)� ، وه7 �� أآ�A أ�
 G�
;�� cوب �!� دو���.�8 ا�;	ام ا��2اع �$�72ل c!$J ا"��اب وإ,�رة ا�  

                                                           

 .55ص، 1999القاهرة، " التلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا"محمد كمال عبد العزيز  )1(  
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	��o او دول  و�J F![9 1 ا�\ه� أه�!� �;�ول ا�&�ق اiو�Q أو ا�:$o$� ��o�)��� '!o	ول ا   ;��
  +oo# coo!��!;ا� S�oo)4و �oo
�ا�&oo��ل ا�J�)oo2!� ، وO4اoo9	 اJ;��دهcoo!��!;�1 coo!$J �oo ا�oo# *:ooZ+ ا��(
     +o# �!o��!ع ا���o"وiار ا�
;oا� I$J ول	ه\. ا� ��
;�� _��ى #+ ا�-��* ، �!� 7;9i�2در. ا�

�n!oo� �oo(� ��oo�)  ا�&�ooق اiو�Qoo وا�oo;��ار oo4	C# ا��;�ooول �(coo ا�Ioo ا�oo	ول ا���oo# ، �!J�)oo2�;�ول ��   
         �oo(4�#و Ioo$J _oo7;9 �!J�)oo> م�oo���Foo وإ?��oo أ�oo� �ooZ9دة # �oo��ازده�ooر ا�oo2�  �J�)oo2	را �$

���oo(J ا�7J IooاFoo و�!�Ioo$J �oo ر#�ه!�oo ا�oo	ول ا�oo� �!J�)oo2� وIoo$J    وا�oo;��ار ا�;
oo	م 
وoo9^دي ا?
�Z�  Io$Jرة ا�]�ب �gآ�$)� ، ورT* أن أ�	اث ��ب ا�:$!' آ�?g;� �!� 1�A� V,!� ا��;�ول آ�7رد 

       +oo# .�oo�;?1ب ا\ooR ي\oo7 ا�ooه Qooو�iق ا�oo&ا� +oo# �oo�i�7;!%+ اoo�7!Kا� �5�ooء ا���oo�ن ا��oo# �oo��!ا��
            �o9ر�Kاث ا�	o�iا +o# co;!�ول وأه�o;�ا� �oJ �9	o�اiو��ط ا��!��!� وو�5�o� اGoJEم و�o	�o� 1 ا�

       +-oوا�� Qoو�iق ا�o&ا� +o# �oد��
ا�Io  ��ز ا��	�J �9 ا��!�. و74-�ت �4��)� #+ !�م ا���oوب ا�
 c���� �()!� 1 �� ا��2اع	�3دة �� �7ارد. �;�G� ت �&;�آ��Jو�&� +# �
�)1(.4-�ون دول ا��(  

        Qoو�iق ا�o&ا� +o# .�o!�ول وا��o;�ا� �o� �o%� �!%!;�7�7!K!� ا��هi!� ا� �8 ا�23!�و1 ?�;
  oا� �!o� ���-ت ا��G-ب ا�:$!' ا�;+ أ�-$)� ا��;�ول وا���� �$��ء �GJ 7دRو 	ول، اذ أن او ?�;�-	

   �o�)!� ، Qoو�iو"�ع #+ ا�&�ق اiار ا�
9;7_ I$J ا�; �!J�)2ل ا���دول ا�& Iا��;�ول ا� C#	4
     +o# *ه�o�4 ان �o%�9 ول�o;�ات ا�	5�J ى #�ن��4)	د ا����R إ�I ا��!�. ه\ا ا�1;
�ار ، و�� ?��!� أ

�o	    �&�و�Jت ا��!�. #+ ا�o	ول ا��(;�o;�$� �oKول او #�o&� +oو�Jت ا��!�o. ا��&o;�آ       ;# �o
�� #o+ ا��(
��ر ا��2اع �.�)\ا �� أ  

�� از�(D-/ ا��	ا��)  

ا��Gد ا�-��!� OKJَا ��O4 8�  �ً!5ا9	 ا����R إ�I ا��!�. ا�-\�� ��79 �-	 79م، 4-�?+ �->*
 +# �A�;9 �ً)ــــــــــــ�O�"،�!J7)?+ ا�	!�، و4�م آ�9�3 ا�%	J  ���4E72ر ا، #!�� 4-;�� "و

ا��ـــــ�5!� ا�;+ 4
7م �)� ا��%��7ت ��	 ه\اا��&�و�Jت    �(!$J �97-;%� ا��1 9 �;^� 17$� OK-ا�
و4^آ	 ا�;
�ر�9 . ا�-��!� I$J ا��	9!� ا�
�F9 و ا��-!	 #+ إ�K9د �� R\ري iز�� ا��!�. #+ ا�	ول
��5!� #+ وا�7آ�1ت ا�	و�!� ا��;:�22 �)\ا ا�&gن �34* اiز�� ا� ا��2درة �J ا�iـــ* ا��;�	ة
?;!ـــ�K ازد�9د ا��$F و��	ود�9 ا���2در، #�J GZ ا�;��ار ا�;$7ث #+ اi?)�ر  ا�	ول ا�-��!�،


�� أز�� ا��!�. #+ ا�-��*. وا��Kــــــ�ري ا���5!� وا���!�ات;�� �J ح ��4ؤ1ت��ا��i ا�\ي 9  

اK!4!� ا�;+ا�-��+، وأ�-�ده� ا��!��!� وا�i(!�، إ"�#� إ�I ا��!���ت وا�:�Q ا�1;� و"-;)�  
�7ر اiز��;� �$�;�ا�;+ F-$9 #!)�  ا��%��7ت ا�-��!� ��� ه\. ا��-Z$�، وا��!(�ر79ه�ت ا��

. ا�7V دورا ����ً�  +3# ،�ًR�� 	;7ى ا�-��+ أ���ا� I$J ز��iو ا	!�."و4��!� ا���9 4(�
4   +#
��ع OTة، ، �Rء آ� �� ا�V97%،2003ا��2در �J ا�i* ا��;�	ة #+ ��رس " ا�-��*و وا��Eرات  

� �� �!� ��2 ا��3د �� �:Oونiول ا	�2ف ا�� +# ��. ا��!�. ا�-\�� ا�-��!� ا��;�	ة، و

                                                           

Gleick , ed,” Water in crisis “  OUP , Oxford, 1993 , p 91.)1( 



 

 

 7�ذات"دو�� ��J!� "�� ا�	ول  11و24(_ �^���ت J$�!� و�(>��ت دو�!� ? ، "ا�(	رة ا���5!� 

دو�� �Jم  17��5!� إ�I ا�(	رة ا� و4;7b$4 8 ا��^���ت وا��(>��ت ار�34ع J	د ا�	ول ا�-��!� ذات
�4�� �wز��  ا?
�* ا��);�7ن �
Z!� أز�� ا��!�..2025 G�
9�#
!�؛ C9�# �9ى ��; Iإ� �($�
و��;

��وب ا��!�."و9(\ر ��� ��+  ��J;��ره� أ�	 �!(�ر79ه�ت ��;
�� أز�� ا��!�. ا�;+ �;%7ن ا��Gد  "
5� �9ى #+ اiز�� دا#-� �$-$��ء وا�
�دة وI$J ا�F?�K ا��� C9�# �;�3. �!�د9()� ا�-��!� أ�	 أآ��
I$J �5ا	7ل وا��$� .ا��(���� �4:!� ا�-$7م ا��	�A9 وا�;%(R7�7!� ا��;�7رة #+ إ�	اع �9O	 �� ا�
،	9	Kا� ��i�� n!� +��-!�. #+ ا�-��* ا��أز�� ا� �J �9	��C ا��9O	 ��  وا�;�4 �!Zو�%()� 

�9 1 V!� #+ا���� وا1ه;��م، 1 �!��، أن ا�7 �)�، #�!(�ر79ه�ت ��;
�� ا��!�. ا�-��!�  ��>

� �;-�?+ OKJا ��5!�"4&!� إ�I أن �ا��(  Iإ� �م �$!�ر  29261�J 7ل$�� F-%� �;�2030 ،

F!2?700 ا��7ا�� ا�-��+ �!
� �J "وأن   �97)� F-%� �;� ." .�!�أز�� ا� Iأن ا�(>� إ� ��آ
1آ;���)� أ�-�دا �!��!� 4�n ا��i ا�
G�$� +�7د  ا1ه;��م ا���$+، ��J;��ره� �K;4 �!Zوز دا�5ة

F$��5�� أو��97ت ا�
�دة وأ<��ب ا�
�ار، #-(	�� 4g4+  ا�-��!� 9; I$J �(-"60و % .�!� ��
 ا�-��!� �� ��رج �	وده�، و4&;�ك #!)� �G� 8د K9�-)� �)� ا�%A!� �� ا�:G#�ت، و9&;	 ا�	ول

G��381د ا�-��!� ا�;+ 9;78 أن 24� إ�I ا��$O4 �K!;? �(!$J Fا9	 أJ	اد �%�ن ا �$!7ن ?���  


� ا�-��!� �7ل ا;��م�2020�$7ل �Jم �، #vن 748 �72ل <�ا�Jت #+ ا��( 2�[ أ��ا ا��!�. 9 

G�
;�� 	-�;�� �!T.
)1(
 

ا�\ي �9!�� "ا�%A!� �� ا��^9	�9، وا�ـــــــ\�9 9-;
	ون �gن  و	 وR	 ه\ا ا��!(�ر79 ا��;&�5*
��  J$ــــــــــــــI ا��!�.، �9!�� I$J ا�&�ق!�9 ،Qو�iا�&�ق ا I$J ��اiو�Q، وا�\ي �9!

، و���;��+"J$ــــــــــــــــــI ��2در ا�(Q3 ا�-���!� �� ��9O	 �� ا��2ا�Jت �7ل  ��� �
�)���#
n97R"آ�� أ9ــــــــــــــــ	 أو�`b �� ذهF إ�!c . ا��!�. اiو�Q ا��;:S2 #+ ا�&�ق  "�;�ر 

ا���"+ J(	�� ا�;:	م  و�9�Z ا��i ا���5+، #ــــــــــــــــــــــ+ �(;2_ ا�A��?!(!�ت �� ا�
�ن
#7رن"#+ �
��� �K� +# c$� " ��ب ا��!�."iول ��ة �3)7م  ، و�	د J&�ة أ��آ� #+ ا�-��* "أ#!�ز 

 �����i.!ـــــــــــــــ��رة ا�	? F��� وب��ن 4%7ن �!	ا?� �$ 
� ا�&�ق  ا�-\��، �)� +# �(�$T8 أ
9
�� �J7�K� .ة #+ �!ــــــــــــــــــــــ�	J 4;&�رك دول �!� ،Qو�iردن،  اiا �(? �A� ر؛�(?iا

.و?)�ي دR$� وا��3ات، و?)� ا�(!�
)2(  +# �!��وا�&%� 79"[ آ!3!� 74زC��)� 89 74#� ا��!�. ا��

.�ا���7 ا�-��+ وان آ�?V 1 24� ا�I ا��-	1ت ا�-���!  
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           *�!� #+ ا���7 ا�-��+  )1(�%� ر�)9)1�A� �4آ!O ا��!�. ا��  

   c?ا�ن 1 9-(+ أ I;� وب��إن J	م ?&7ب أي �� ه\. ا� ��ه�،  � F)K4 7ل$� Iإ� �4* ا�;7<
�� �J7�K� ت ��ح	(� �
اi#%�ر ا�;+ 4)	ف إ�I �� أز��  #�T* أن ا��(7ات ا����

إ?&�ء ه!`� �;7ز89 ا��!�. �!�"ا�-��!� �A� �. ــــــــــــــــا��!  Qو�iا�&�ق ا �
�، "دول �(
�ـــــــــــ�(
� ا��!�. ا�;�آ!� J�" �&�وع أ?��!F ا��Gم"و�
;ــــــ�ح  �7ر�9 إ�I دول ا�:$!'،  

F��� ،ا�ن I;� \3)9 *� �()� �9ن أv# ،ر�%#iه� �� ا�!Tو�!��!� و �!$�J C57اJ . z-� 	K4 *و�
4�$!� �!�.  �!�� #+ ا�:$!' ا�-ـــــــــــــــــ��+، أ���)� �7ى ا�	ول، 1 �A� �9رات �%$�3 ��د�!�


� ا��!�. إ�!)� �� دول)� F!��?أ 	أو � ،��وiن ا�Oراb$(;�4 �J ا�OKء اiآ�� ��   .��Kور. ا��
V(Rو 	
�Gل ا�;:	ام ا�K)7د ����و�� ز9ـــــــــــــــــــــــ�دة إ?;�R!� ا��! ا��!�. ا�-\��؛ # �� .�

�3%4 �A9	� ت ري�!)
ا1;�2د #+ ا��ـــــــــــــــــــ!�. E?;�ج �-z أ?ــــــــــــــــــــــــــــ7اع  4
��ء ا�(�E7 د7Jات ه(�ك آ�� أن. OراJ!�ا����<!� ا�� ا��%�?+ #+ J	د ��  

 ا�ــــــــــــــــــــــــــ	ول ا�-��!� وا�-���!�.  

� أ��	ب و�'	آ%(D-/ ا��	ا��) �أز�  

         7o�)� +o��-د �%�ن ا���7 ا�	J ر	
96 %        ��o�? وز�oK;4 1 c;o2� �o%� *��o-ن ا��%o� �o�1 %
            oo
�Gooل ا�-
oo	�9 ا� �oo-�د�!� ��oo اR���oo+ ا��!�oo. ا�-\�oo# �oo+ ا�-��oo* و�8oo ا�;]!�ooات ا��(��!�oo ا��;7

 Q�oo�;ا� z3:)!o�   7o�? Iooي ا��oo��!oo# ��$oo� �,^oo+ ا��7از?�o ا����oo!5 و����
��oo� �oo#ن ا��!�oo.  % 20ا��
�7  2025ا��;��� �Jم ? �!#7;� Q
# +3%424 %     +oJراOع ا��o�
��<�o ان ا� �o!5ت ا�]\ا�R���� ا�

 ���? �� b$(;�9)80-89 (`�ا� +#�  ���)� +�O)�وا� +J�)2ن ا��J��
#o+ ا��`�o� �o    ) 5-4(وc!$9 ا�
 +���R!�ا�;��� #+ ا���7 ا�-��+ ا��ا� .    �o24 ب�o&ا� .�o!� ر ��5+ �� ��%�ت	8 ه� bذ� C#و9;�ا

 Iooا� c;�oo�?)40-50 ( 7oo�9�oo2$7ا oo#22,6   .�oo!� Ioo$J+ ا��`�oo وoo&4!� ا�;
oo	�9ات ? �oo� ��oo�? 7نoo!$�
�، o�? z3:);o� �!o� I$J�� ا��o%�ن ا�7o;4 1 �9\oا#� �o	o� *(9�%�ت         2015$7ل �Jم ��ب ?>!�3  �

 7�? Iا� +���oع ا��!�o. ا�o\ي 9;�$Fo      ,إ"�#� إ�g4 I% .  10<�ف < �o!هg;� �97�;ا� _-" �!
 �!oo�)45-60 (   �oo!5��7ارد ا�oo�إدارة ا� �!oo���Gooل ا�-
oo	 ا�
�ooدم ، �; +oo%9ر دو1ر أ���oo!$�  �9	oo�و4

.    ور#8 ��;7ى ا�%7ادر وا�:��ات ا�-$�!� و4�	�9 ا�(>�م ا�;&�9-+ �$�!�. ا�)!�آ� ا��^��!�   

9
8 ا���7                    .�o!�ا� �o� c�!o2? نvo# b�\o� ، *��o-ا� �o� �o$��

�o ا��o#�K و�c�o ا��ا�-��+ #+ ا��(
    �ooد��
��ooر $!oo� ooR	ا، و��oo ا��;78oo أن ��oo� ��$oo� �,goo;9;]!�ات ا��(��!�oo ا�-���!oo# �oo+ ا�-
7ooد ا��iوا

�2�
Z� Q-_ ا��7ارد ا���5!� و��F  #���^��ات ا���5!� ا��$�!� ا��اه(� 4 1(#  �o(47ء ادار�� ��
�;�oK4 Ioوز �o�;J ا�-o!� .     OoK وY�o-4* ا�G(;oك ا��   8o� �A ا�(�7o ا�o	9�]�ا#+ ا��;Oاo9	    ا�\ي 4%&_ أآ

                                                           

 .91، ص1991القاهرة، " مشكالت المياه في الشرق االوسط " محمد ابو العال محمد )1(



 

 


o&9%�   وا�;F�o�4 +o هo	را ���o!5 آ�!�oا      ��!	 ا���5	ة ���;:	ا��ت ا��!�. ا���5+ �� دون أن 4;�ا8R ا�;
)1(.ا���7 ا�-��+#+ "]�� �;Oا9	ا I$J ا��7از?� ا���I$J �!5 ا���;7ى   

: !�. #+ ا���7 ا�-��+ ?�R�� J �J	ة ا���ب ه+ان ��� ا�� -  

  ا��&�ق ا#Z� �� ا��]�ب ?F!2ا�;7ز89 ا�K]�ا#+ ا��;���9 �$�!�. ا��;7#�ة و*  

.�(7ات ا1�!�ة i?)� ا�(!� و ا��3ات و دR$�#+ ا� �91اداتا�;(�S #+ ا*    

  * �� �Aاآ �7 ا��%�?+ ا�%�!� ا�\ي 29�% 3ا�( �8 ان 29�$!7ن ?��� �Jم ) 700(و ا��;7
�� ا��7ارد ا���5!� ا�-��!� �;4g!� �� ا?)� ��رج ا1را"+ ا�-��!� أي و7Rد % 60ان . 2025

�2	ر �!�. �&;�آ� إ$!�!� �8 دول ا��ى C���;4 ه\. ا�	ول #+ ا�;]Gل ا��!�. ������ت ��5!� 
2�� �Z4 7رد�ام ه\ا ا�	ا�;: *<);� ����[ ا�	ول ا1��ى و J	م و7Rد ا�34!� دو�!� وا"

�!�،(.ا���5+���� F��;9 #+ ه	ر آ�!�ت ه�5$� �� ا��!�. #+  ا�;:	ام ��ق ا��ي ا�;
$!	�9 او ا��
��ر ا���7 ا�-��+ . )#+ ا��� ا7�1ال% 50ه\. ا���ق �K;4  �Jوز آ�3ءة �!� 1.�->* ا  

�� ا��-�7$* ��!R7رو�	ت ا�)!�  b7د �(Rم و	Jو 	ت ا��<���ا��-$��7ت ��� ادى ا�I و�
4(�S ا�	را��ت �%�!�ت ا��!�. ا��;��� .  


�ر?� ���-���+ ا��y��o  %) 85(ا���و�9 �;7#!� ا�]\اء 4&%� ?��� ) �$Oرا�J(ن ا�;:	ام ا��!�. إ      �
)70 (%� bا�� ?و ذ��(�3K c;R�� _2ف ارا"!c رT* ا?c �9;7رد   

)2(. �� ا��7ارد ا�]\ا5!�  

� وه� (�(�Eب ا�	ا���:-  

�  -أ(D-ا�� ��'	آ% ا��)	/ ا�6�$)  

��2 �&%$� ا��!�. ا�7K#!� ا�-��!� #+ ان �� �9
Q �(�97 �� ا�1��ر I$J ا���7 )4
39
	 ���F ا�1;-��ل C9�� �J ا�-��+  �� �Z9 1!_ ا�I ا��!�. ا�7K#!� آ�!� 4-�دل I$J ا1

آ�� ان ا��!�. ا�7K#!� ا�-��!� J _2;4���7 �)�7ط ��;7اه� و �3Rف �-z ا��1ر  ,��3 ا��1ر
�. ه\ا ا"�#� ا�I �$��7 ا��!�. ا�7K#!� ا�-��!� 73رةا��  

��ر ا�-��!� #+ ا�;:	ا�)�  ا��&�آ� ��وا��;-$
� ����!�. ا�7K#!� ا�-��!� ه7 !�م �-z ا1
��ر آ�#!� و ;4�A� ه\. ا��(����O�i�� C �$�!�. ا�7K#!� ا��;K	دة #+ R�!8 ا��(��C ا��i �"�-�

�!$�Kا�5، ا�OK]�ب، ا��ره�،�! #+ ا��� �!�، ��(�ن، �7ر�9، ا1ردن، J��ن وJ	ن و4�;�ز �7#�ة ا�
$!$� ا�-�C و ذات , �\ا ;4	9 �()� C#(��!�9OT 8ة 4]\ي ا?)�را J	9	ة F��[!�. #+ ا��و 4%7ن ه\. ا�

                                                           
 .88- 87ص  القاهرة،" سط واألمن القومي العربي أزمة المياه في الشرق األو  "محمود محمد محمود )1(
 .79ص، 2002لسنة  7د مجلة الدراسات االجتماعية ، بغداد، العد "مشكالت المياه في الوطن العربي" صبري فارس الهيتي )2(



 

 

. ?R �!J7!	ة  

 �$!$ C��)��9ن #+ ا��K!� ا���7�دة #+ ا�7اض ا�7د�9ن ا�	K;�!�. ا��ا� 	R4;7ا ��آ
�!� آ�?V 4&%� روا#	 ?)� ا��3ات و , و R74	 �A� ه\. ا�7د�9ن #+ ا��-7د�9 و �7ر�9, ا�1��ر

�� ذ�Z;4 b[ اه�!� ه\. ا��!�.  )1(. �� زا�O4 Vود. �!� #;�ة و ا��ى �%�!�ت آ�!�ة �� ا���ء

!C ا��1 ا���5+ ا�-��+�و;4	J7? I?!� , ا4:�ذه� آ��;!��+ ����J +5+ ذ 9�%�إ, ا�%�!�ة #+ 4

ه\. ا��!�. J(	 ا�;]�G)� 1ن ا�;���9 #+ ا�7زن ا�(J7+ 39;�ض ان ا��!�. ا��;	?!� ا�(J7!� 4%7ن #+ 
و ان ا�;A��ر ه\. ا�:Oا?�ت ا�7K#!� �!�;]�ق � ?O !J7ان ا�7K#+ و 7#)� ا��!�. ا1آ�AاJ��ق ا�:

�+ #+ آ�!;J .c&�ات ا��(!��و ذ�b 1ن ا��!�. ا�7K#!� , و 9;73ق ا���ء ا�I$J +#7K ا���ء ا��
�!� �� J�$!�ت "!�ع �$�!�. �
I ا��!�. #!)� I$J �	ار ا��(� و � �,g;4 1�� c� �,g;4 ا��!�. ا���4

��ت!��\�b 4:$7 ا��!�. ا�7K#!� �� ا1و��خ و .  g;4,� ���;�:�آ�� ا?)� 1, #+ ا����ر و ا��
�!��و��  )�G> �.)2!� �$&�ب و ا�1;-��لو �\�(# b+ اآA, ا�(�9�3ت ا�;+ 4;$7ث �)� ا��!�. ا��

ا�;��+ Z;9[ 4��آO ا��!�. ا�#7K!� #+ �(��C ا���7 ا�-��+) 2(ا�&%�   .   

أ��	ب �)	�)� -ب  

 .ول را#
Y V)7ر �&%$� 4�	9	 �C ا�	ول #+ 4
�!* ا1?)�ران ?&7ء ا��	ود ا��!��!� �$	 -1

� #+ ا��7ض �vأو أآ�A �� ا�	ول ا��;&��`� �	 ا�	ول !�م أ -2��?&�ء �&�ر89 ��5!� و �74!	 ا�
  )3(. ا�-$7ي �$()� دون ��ا�Jة ���2[ ا��7ض

��&�ر89 ا��ي  z#�4 �4آ!� ��	أ 4
�!* ا��!�. و 4��ح ��	أ ا�;:	ام ا��!�. و#
g �	را��ت �!	ا?!� -3
��ء ا#A;�1 �!$Z��ر �&�ر89 ا��ي و 1#+ ا��$	ان ا�J�� �,GA;��د R	وى ا;�2د�9 و#(!� 4-7د J

 .�!�$� g3آiل ا��أ ا�1;-	��� g
# . I$J�2دي ا;#;�آ!� 4-$� ان ارا"!)� �2�� و ذات ��دود ا
ا��7ر�9 �� ا��&�ر89 و  �ا 9-(+ ا�;A(�ء ا1را"+ ا�-�ا!و ه\. آA!� �� ��دود ا�-�اق و �7ر�9

 ��72��J �K	م � �!JراOا�;�آ!�ا�;��� ا� �!JراO&�ر89 ا��ا� I$J د��;J1وا .  
4�	9	 ��2 �%� �� ا�	ول ا�GAث ��� 4;(��F و �&�ر9-)� ا���5!� و ا�;	#C ا���5+ ا��(7ي 9�%�   -4


�?7ن ا�	و�+ وذ�b �-	م ا1"�ار ���]!�$� �
  . �$()� و#
�!� , ��	أ ا�1;:	ام ا�-
G?+ �$�!�. و ه7 1 9;7ا#C �8 ���دئ ا�-$7م ا���5!� �4آ!� دو�� 4��ح    -5

 �!�ان �7ا<�3ت ا�;�ب و ��R;)� �$�ي J �![;4�� ا��(7ات و ��F اA;�1��ر و ا�>�وف ا��(�

	 ا�34!�ت �!� ا�	ول ا�GAث 1;��م ا��!�. . J �� 	�1 b�\��!�
� �$�;]!�ات ا��(��� .  

                                                           
، مجلة العربي األدبي، العدد ائي العربياألمن الم "لتحديات التركية وتأثيرها على مستقبل مياه نهري دجلة والفراتا"جواد شاه  )1(

 .13ص  ،2000، 91
 .52، ص  1999،بغداد ، مركز دراسات الوحدة العربية " التحدي واالستجابة المياه العربية "عبد الملك خلف التميمي  )2(

   )3(  +�.168ص�2	ر ���K� ، ،C	ي <�  

 

 



 

 

ز�� ا��)	/ �6 ا��-اق أ  

$)�oKة إ�o4�   Io	o� 8#%�ن ا��o9_     هo+ ا�o	 اo�1��ب ا��o�!5!� ا�;o+      أن ��� ا��!�. #+ ا�-�اق
 �o� 	7ى وا�� �2�
o	  .آo� �o;� ا�o:�ص Io$J ا��!�o. ا�-\��o       ا��	ن �!� �* 9�    �o� ا�1ف �R�oه

�   ا7ooJ1ام ا���"oo��!oo%�ن ا��oo9_ إ�Ioo ا��oo	ن �Gooل  [oo" �%oo&9 �oo�� �ooZ#ة أ�oo!� �ooJ �ooA�� Ioo$J �
      G�oا� �%�;o4 +o7#�ة آo;�ا� .�o!�إدارة ا� +o# ة	9	R ��� F$�د �o� �o	   ا��(��C ا���9�Z و���;��+ 9;

و9-�?+ ?>�م إدارة ا��7ارد ا���5!� #+ ا�-�اق �� ~,�ر ا���وب وا�-
�o�7ت   )1(. ا����R ا���$!� إ�!)�
�����K20    �o� �o5�T 8!!� أن �$ .�!�� اR� 74#!� ا���\�V وإه��ل ا��(I ا�;�;!� ورT* ا�K)7د ا�;+  

    �o&ا� .�o!�� �o?7�g� �o!T 7ن ���!� ��2در�	با��%�ن �9;: .      �o!� ا�o!��9 آ	o�4 .�o!�إدارة ا� �oA�4و
 Iر �7ا�	أن ا�-�اق 9) Iة إ�	�72ر اi?>�� وهo	ر  % 50أ��ر 4
��9 ا�i* ا��; F��� .�!�ا� ��

)2(.إ�I ا��9Oدة ا��%�?!� ا����دة ا��!�. #+ ا��(�زل ه\ا إ"�#�  

    z#�4        �o$Rي د�o(? نgo� ار�oEار ا��;o��� �o!ن      �4آ���o&;4ن و�o!ان دو��o(? �o�ات ه�o3وا�  co!$J
      �o!5��7ق ا�o
��7ر�9 وا�-�اق و4-;��ه�� ?)�ان ���Jان �$�	ود #
Q وأ,(�ء آ�#�o ا��(�&�oت �7oل ا�

�7"ً� وا�o	ًا ��o أoR� 97o-4* ا��&�oرI$J       89 اJ;��ر  �7"+ دR$� وا��3ات ه�� ا��;&��`�  �$	ول
�3!A%ا�    �oRا �o� boوذ� �$Rد �(? I$J �(;$ ���
ا��
��� #+ أ��J+ ?)� ا��3ات � ا����oو�� رoT* ان    


+ �� ا�(7ا�+ ا�K]�ا#!� وا���T7�7ا#!��)� �!T bن  ذ�G23)� 7"�ن� ��5!� �%7?)��3(.وا�(
 

#C ا��!�. �� ��2دره� #+و��� 9O9	 أز�� ا��!�. ���F ا�(
S ا�)�5� #+ 4	  �4آ!� ه7  
�!�ة �Z9ف  ا�)�7ط ا���د #+ آ�!� �
7ط ا�1��ر J��7ً� #+ �7ر�9 وا�-�اق �Gلiا��(7ات ا
 ا�;�:� ���F ار�34ع در�Rت ا���ارة وا��O_ ا���;�� �:�� ا�;2�� وا�;�3ء ا�!)� ز�9دة


+ ا�)�5� #+ �(�ء ا��	ن#iء ا�(��4+ وا�;8�7 ا��وا�;$7ث ا�]���ت وا�] ا��;J�2	 وار�34ع �-	1ت  
$� ا��!�.  ا�(�7 ا��%�?+ وT!�ب ا�;%(R7�7!� ا��-�<�ة آ$)� �$%&� �K��-� 	!
-4 +# V�ا�7ر ��ه .

)4(  

 V�, 	
�Gل ا�7�I$J 85 ا1رض أن J	م رT�� �4آ!� #+ ا�;�3وض ��8 �� ا�-�اق  
 �Rأ �� �(;�Tر I9-7د ا� ��!�. إ?�و�7ر�9 �7ل �&%$� ا�Vآ�F ا�7 ا�I �!� ا1?;)�ء ��  

+# �(-Z;� �9�()ى ا��K� I$J �(�!
ا�()��9 آ��g واI$J 8 ��و�� ا���3و"�ت  ا��&�ر89 ا�;+ 4
�!�ة #+ ا�7V ا�\ي �* 4��Z �4آ!� أيiا ���ل ا��(7ات ا�:G� +,G, ع��;Rا   	و�()� أ�

4�V �-�ر  �J ��2011م ا��^4��ات ا�	و�!� ا�\ي أ��;� �-��R c�S #+ �7ر�9 #+ ���ط  "
وه7 ور�� J�� آ�ن <��F ا���� ه\ا أ�	 �7#	ي " ا�1;:	ام اA�i� �$�7ارد ا���5!� ا��;��� 

                                                           
، ص  71، العدد 18مجلة أفاق اقتصادية، المجلد " ضع الراهن والتصورات المستقبلية الو العرب ومأزق المياه ، "زكي حنوش )1(

70 
 6دمشق ، ص  1998،  56مجلة معلومات الدولية ، العدد  " تياجات المائية في الوطن العربيالموارد واالح "منير اشلق )2(
 . 29، ص 1991، الرباط ، 76مجلة الوحدة ، العدد "  العربي األمن المائي "حسن الشويكي  )3(
 .12ص  ،1992القاهرة ،، ةاألهرام االقتصادي" سط مشكلة المياه في الشرق األو "رشدي سعيد )4(



 

 

 �J V�![4 �(?إ1 أ ��^4�7ره\ا ا�Z�وزارة ا��7ارد ا���5!� ا�-�ا!� وآ�?V �4آ!� �	7Jة �
  . �7Zر.

 ��	G5 ا��Jا�)I ا��و�)�ـــ �Cر �I ا�ز�� ا��	��)� و��ى 4	.)- ا� ا���  

)��<�
� �(D-و� �)�	�ت �	��)  

	!(�4   

    �oo� ب�oo
9 �oo� ك�oo)260ه oo<?� مw� ر�oo(?ا�       	ooR74 �oo!� ، *��oo-ء ا��oo��:;R +oo# �oo3$�8oo! أ?
 �ooo!)�7ود ا�	ooo���ooo� *T���ooo و7oooRد 7اoooJ	 ه$�ooo(%+ ا�;J�ooo�4 +ooo	 �ooo> .   �!ooo�34 +ooo#ا�Jت �ooo�J ا�

8 �
7oooق ا��!ooo� .�ooo!� ا��$ooo	ان إ1 أن ه(�oooك �-zooo ا��ooo2ا�Jت ا����ooo9ة ، وه(�oooك ��oooوب      
;ooo�" 
�� �!�ooo(?   .�oooا د�ooo$R وا��ooo3ات  �!�ooo ا�G;oooف  ooo� F�ooo�� �ooo()� . �ooo()� �ooo3� 1 "ان	ooo$�ا� z-�ooo�

�Fا����ooo2[ ا��ooo!)�7 و�
7oooق   ooo�  .�ooo!�وز     ا��oooK4 ي�ooo()م ا��ooo<)ا� Iooo$J Fooo$�و�%�ooo إR���ooo+ ا�
.ا�-�ض  

  �ooo����oooJ +ooo3#م Oooo? Fooo&?1992اع ا���oooK وooo�7%!&4$7#�آ!� �ooo(? Iooo$J ا�ooo	ا?7ب . هooo\. ا�
          �97ooooo�;� ]!�oooo2ا� Coooo9��4�ooooA� أ$!�oooo� �oooo ا�(Oا�oooooJت �!�oooo ا��(�Coooo وا�-oooo	ل ooooo	 7oooo%4ن ا�

��oooى ا�;ooo&4 +oooo�� آ7ر�oooo9 ا��ooo!�7)K وآ7ر�oooo9 ا�&ooo���!�    . ا�(Oا�oooJت iت ا�Jا�oooo2ل  ،ا�G;oooo�1وا
�oooo�Eا�!�oooo�$#ا5!$+ و،  �oooo!�7!,وأ �oooo2ت     . و��oooo"�3و�ا� Coooo!��;� �oooo���7 أآ-oooo> �ooooA�4 أن اي

(1). Qو�iم #+ ا�&�ق اGا�� C!
� إ�	ادات ا��!�. ا�(
!� �$&�ب أ�� أ���+ �;

ا�!7م و���F ا�;�7ر ا�%�!� ا�\ي أ"�Iو   co!$J       �o!�);ا� �o>�)J 	o�gآ .�o!�7ل ا�o� ا�-��o* ود
��&�41�K� _$;:� +# �9)� ا�OراJ!�ا 8 4�7oر دو    #�ن ا��2اع I$J ا��!�. أ<�[ o� �o
!
ا��!�o.   ر�

اiه�!� اo�1;�اK!4!�  آ�g	 ��J7"7ت ا��!��� ا�	و�!� ذات     .�o!�ت ا��o�;Jا b�\o�    Io$J ة��!oوا��
أ�$Io$J Co ا�
�oن     أن ا�-	o9	 ��o ا��A��o!�    ا��2اع #+ ا�-��* ، �o�  ��2دره� �� أه* J(�<� إ,�رة
c�-$;� ��� .�!�ن ا�� +���وآ�� FK9 ا��Eرة . ادوار ��7ر�9 #+ �!�ة اE?��ن ��;
�G ا��!�. �� ا�

Iة 4%7ن �7ا"!8  إ�	J G��J .�!�تأ���!�ً  #+ إ,�رة ا��2ا #!)� ا��#G:7ر ا��ع او 4 �o!� ا�o	ول    
*��
�(oJ C��o	ة #o+ ا�-��o*      وا1?;�3ع ا��&;�ك ا�I ��وب ��K� ��   +o# �o�7;3د �G#�ت �7ل ا�;

ا#;
�ت ا1?)�ر .)2( 4�o	د ا�!�o     �ـــــــoـ �(\ �(;2_ ا�
�ن ا��9�o&;� C��o-�ت دو�!   ا��;&��`�  �o�O$�
  �o� �3دة;o�1ر    ا�o(?w� آ��;o&�ا� .�o!�ت  و ا��o39�-;ا� *oT7ا?!�     رo
ا�	و�!o# �o+ ا��-�هo	ات وا�  ��o(?wر  
�!9�oo-�ا� 	oo9	�
Ioo اooA�1� �oo�G;:	ام ا��&oo;�ك ا1 ان ا����ر��oo ا�	و�!�oo و4�4 �oo!
!
��-!oo	ًا �ooJ  ا�

.)2(��و��ت ا�
�?7ن ا�	و�+  

                                                           

 .15ص، 1999 بغداد، وزارة الري، "تقرير عن السياسة المائية في العراق "عبدالستار سلمان )1(
اسات وتصاميم مشاريع الري، بغداد ، مركز الفرات لدر " راتيجية لتنمية الصحراء الغربيةالخطة االست"إبراهيم عبد العزيز  محمد )2(

 .99ص، 1988



 

 

ا�()� ا�	و�+4-�9_  و9�%� وا�
7اJ	 ا�	و�!�o ا��-;�oف �)�o ه7o      آ�� ا�c4 �:;$_ ا�341�ت 
!�oً 9-;�� دو� ان ا�()� 1966ا�o	و�+ آ�co;#�J �o ا�34!�o ه$��oJ +%)oم        و#
�o%�1 �ًoم ا�
�o?7ن     اذا آ�oن   
��9 c"7� �3$;:� دول *!��ا��!�)�o   �� 9�� #+ و#+ ه\. ا����� 4���� آ� دو�� �!�دI$J �(4 ,#+ ا
ا�Oرا�o!J ( ���2[ ا�	ول ا�;coK;9 +o إ�!)�o ا�()�o      �8 ��ا�Jة   �!J�)o2وا�  �!?�%oوا�� (  �o� 7oوه   co4	اآ 

�?7ن ا�;:	ام ا���Kري ا���5!�ا4 �!�3 T1997!� ا���J �!�Gم  ا�	و�!� #+ ا�T1اض    V#�J �!�
ا���Kى ا���5+( ا�()� ا�	و�+  �3$  4
8 اORاء. #+ دول ا�	و�+ أي ��Kى ��5+ ;:� (   V�o"او 	o
#

�ً39�-4 �
و��	دًا وا"�ُ� ا�;-��39ت ا���� ان ا��&%$�  او ا���Kى ا�	و�+ � �!T�� c!)-9 ا�()� ا�	و�+ 
C$-;4 1 ر	

7ق وا�7اR��ت ���;-�9_ ����� �(
$-4    �o� boوذ� �ًo!آ7ن ا�()� دو� I$J ��4�;�ل   ا�Go�
9
J  �o	م ا�;:	ام��.�ر ����o2[ ا�o	ول ا��;&��o`� ا1��oى    $4�Co ا�oZ   �!�. ا1?)�ر �  

ورoT* ان  )1(  

�o	دت o	   1966و#+ �
	�;)� ا�34!� ه$�(%+ �Jم  �� ا�341�ت ا�	و�!� ا�-	9	    �o��J �!9�o-�   *o%�4
 - : وه+ ا��&;�ك وا�
��� ا�-�د�� �w?)�ر ا��&;�آ� J�$!� ا1?;�3ع

  . ا��%�ن 4-	اد * 

 . �7ض ا�()� ���T7ا#!� * 

 * �!�  . ا�>�وف ا��(�

� ا�;:	ا�)� �� �!�. ا�()� ا��-;�دة آ�!� ا��!�. * ���.    

  . ا��اه(� ا�1;-��1ت * 
.�� ا��!�. ���(��� �%� دو�� ا�3-$!� ا�R�!;�1ت *     

.�	9$� �$�!�. و7Rد ��2در 74ا#� وا?-	ام *    

ا1 ان و7Rد       �!Gارض ا�7ا8  ا�	ول I$J ا�-	9	 �� ا��-7�ت ا�3-$!� ا�;+ 4��ر�)� -4-;�� 4  


7ا?!� وا�341�ت ا�	و�$� �!
!
�نــــــــ!� �&ــــــــ� �ر ا�	و�!�ا1?)ـــــــ  �آ�;ــــــا��&  و�� ا��ز    
)2( -:ا��-7�ت ه\.  

1- J	م و7Rد �-�9!�   ا�	و�+ و ا�;�3!� ا�%!3+  �;�3!� 7اJ	 ا�
�?7ن ��7	ة و,��;� و234!$!� 
�?7?!� دو�!� �;i�� �!�3?)�ر ا�	و�!� ا�	و�!� ا�:�<� �$
7ا?!� وا��-�ه	ات �!-R�� 7دRم و	Jو 

�
9���!$��7 دون ?72ص ا��-�ه	ات �$� �!��A� ا�;-��39ت *T�# 7ن?�
 ا�;�3!� ا�%!3+ ��7اد ا�
ا�	و�!� #!�� S:9  ا�;+ ا�4)� �:;$_ ا�341�ت وا��-�ه	ات ��i?)�ر ا�	و�!� ا�	و�!� ا�:�<�

!�ـــــــــــــــــا�	و�!� #�ن �4آ ا1?)�ر 4-;�� ?)�ي دR$� وا��3ات O41ال  �	ود ، $� �9���J �9�(? 
1993ا�	و�+ ا�\ي <	ر #+ �JمورT* ان 4
�K� �9(� ا�
�?7ن  1  ا��;�	ة اآ	 I$J ا?�w� c* ا�;��-� 

R79	 ا�;Gف 7Rه�ي �!� �3)7م اi?)�ر ا�	و�!� واi?)�ر ا�-���ة �$�	ود ، و�)\ا #$!n �;�آ!� 
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�	ود ا��C #+ اد�Jء ان أي �� ا�()��9$� �9���J +# C�ت �إ��� أي �)& آ�� �!�(� n ا�
�� ه!	رو�!%!� دون ا�;&�ورG-اف ذات ا���i1(8 ا(

 .  

 2-  F$Tر ا�
ة�!� ��	د~ا�	و�!� ا�I  ا��-�ه	ات وا�
7ا?!� ا�	و�!� �w?)�ر ا#; �%!* وT!�ب <�3 ;$� 
�z3  اF$T ا��-�ه	ات ~�!�ت �:72ص ا��!�. ، #
	 أ�ت اO�Eام #+ ا�
7ا?!� وا��-�ه	ات ا�	و�!�

g&)9 اع ا�\يO)و�!� ا�	ر ا��(?iا I$J %!� ��Kن�� �Gل 4&  إ�I ه!`�  �	را�� ا�i��ب وإ���;)� 
F$� I$J اا�;�%!* ا�;+ 4;&%� �(�ء �?7ن ا�;:	ام ا���#!� آ�� �Rء  �!ا���Kري ا���5!�  #+ ا�34

�!T اض�Tiو�!� #+ ا	ا� ��وآ ، �!�G�ات ا�	-�ه�ا� F$T;�-� #+ ��ل  ان ا�74"[ ا��!� ا� *�
ع�ر#z أو ا�;( #+ ر#8 �7"7ع ا��&�رآ� ا�	 ا��iاف #+  ا�:Gف إ�I ه!`� ا�;�%!* ، آ�� أن  

F$Tت �* 74"[ ا�
��7ت I$J ا���ف ا�REاءات اO�Eا�!� ا�341J ارا4)� او أ�%�?!� #�ض�
� 
�ارات ا�;�%!* ا��2درة �J ��(7د ا��-�ه	ات او ا�\ي O;$9 1م b(;)9 ا�\ي *!%�ه!`� ا�;  . 

3- ��i?)�ر ا�	و�!�ا�
�?7ن ا�	و�+ ا�:�ص  ا;�2ر �-�ه	ات   I$J ��7�J .�!�7"7ع ا1?)�ر وا�� 
ا�!(��!8( ا�	و�!�  ا�-\�� T!� ا1?)�ر و7Rد 7اJ	 ا�Rاءات �;
��* ��2در ا��!�. وJ	م ا�%��ى ،  
) .�!�. ا��!7ل ا���7�!�  ، ا���!�ات ا�-\�� ، �
7ل ا��!�. ا�7K#!� ، ا�7ا��ت   

ان اF$T دول ا�-��* -4   �� �Aاآ I
)� ��ه�� �!�% 450;$ دول ا��ى آ��  ��رج �	وده� أي �� 
�� اآ�A ا�7K#!� 9;* ان اآ�A ا1?)�ر ا�%��ى وا��1ر �� �(���
4  V��^��� (�� دو�� #
	 او"
ن ا�(Oا�Jتا  )ا�1;&�رات ا�	و�!�  8
S ا��!�. ا�\ي 7;9? F��� ة	داد �O;�  +A$, ل��ان 9
و	 2020ا�-��* �Jم  ا��%�ن #+ 
� #+ ا�-��* 4&%� �G#� 11ا��^��� J	دت  �)�   I7ل ا��;9 	
  )2(.و��2دره�  ��$[ �$�!��ة I$J ا��!�. ?Oاع

ا�-�اق–�7ر�9  -�4آ!� *   وا��;)� ا�7ا�8 ��!�. ?)�ي دR$� وا��3ات ���F ا�;]Gل �4آ!�  

4
$!� �K* ا��!�. I4^دي إ� �G�J 89ا�7اردة ��7ر�9 وا�-�اق �&�ر . 

�-�اقا –إ�9ان  *  9;(�#��ن Q� I$J $\انا�    .ا�-�ب �$;
I ?)�ي دR$� وا��3ات 

9	ور ا�(!�K –ا�;&�د  -�!�!�  – ا��7دان – ��2 *    +#7R +5�� �
�Gف �7ل � *()!� C�-� 

800�;� V��?)� <(�A;����J �9\[;� +J��ر. ��!�!�  و   .�7ا�$)� ����!�. ا�-\�� 

.?n3 ا�	ول اGJ. �7ل ��Kى ?)� ا�(!�*     

+R�)7ر�9 ��� –ا��(]�ل  – �7ر9;�?!� *     . �!�. ?)� ا��(]�ل �7ل ا;��م ,

  . �7ل د�;� ?)�ي ا�]�?' و��اه���7ر�4ي , �(]Gد9| – ا�)(	 *  

�7ل ا�;A��ر.  ��آ�;�ن – ا�)(	 *     . ?)� ا�)(	وس 
                                                           

 .200، ص 2001،  1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط "الواقع والتحديات األمن المائي العربي" منذر خدام  )1(
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 .215، ص 1998



 

 

��R!%�;�ن –��O!T;�ن  - آ�زا��;�ن  – أوز�%�;�ن *   ا �!�ا�و?)�  �7ل ?)� ا��7ا دار�9, 

�9ارد .        

*  �K�7#�آ!� - ا�$�  , I$J ر89 �$%)���ء�&� ���  .ا�	ا?7ب ?)� �7ل إ
آ�وا4!� -<��!�  *     . ا�	ا?7ب و4�97� ا�;$7ث ا�F��� �(? I ا�(
S #+ ا��!�. , 
��(�ن - ا��ا5!� - ا1ردن  -�7ر�9 *    � *��
!�.�7ل 4 ا1ردن- ا1?)�ر  - +?��>��  .ا�7زا?+-ا�

� ا�  �
	@Kا�(D-ى ا��-Lوه���3دة ا� �- :D	�ز�  

  *����� C��)� .�!�ا� F��� ب��$� �!�)1(.وا��ا5!� ه+ ا1ردن و#$�
 

  *�#73�� C��)� ���:���� وا �$R�3اتوه+ �7"� د�.   

+ ��2 ــــــــ�(� وه 25 �Gل �$	�7ل #+ دا�5ة ا�:�� ا���5+ ����� �(��C ا�;�47*  
و�� �Gل  .وا��7دان �	�A9 �)� ا���ب �!��!� ه�?K	 ه\. ا�(Oا�Jت و�(��
)� ا�;-�اض    �;��
F$Tن اg# تg&? ت�JاO)د�9  ه\. ا���ا41��د ا��7#!;+ اوو b%34 �K!;? �!#G�T79 ا�	ول ا41   	-�
 ا�-���!;!� و!�م �-	 ا����!� ا�-A��?!�ا�	و�� و ا9�#
!� ا1ور�+ #+ ا�1;
Gل �J ا�1;-��ر

)2(.1947ا��ا!5� �Jم   

 �(D-ا�� ��Cر �I ا�ز�� ا��	7)  

   �(�K� Q�4�9دة ، و	�� ���تان ا���2در ا���5!� ذات ��ا���Kى  ا��:;�3$ ��#	 ����;��
4�moo3   ا��!`!�ooوا<?i��oo . ا��5�oo+، و��oo� ��$oo� �,goo;4;]!�ات ا��(��!�oo ، و)4��oo! ا��7ooارد ا���oo;	ا��       

��9�
�$��oت ا��o9Oدة ا��o%�?!�         د9���7  ا��7ارد ا���5!�  و	 9O4	ه� 4;� +o�
o	ر ا�o\ي 9]��� n!o� �%�
         �o��;�ا�  �o!5��7ارد ا�o�8 ا�o� �o!-�$Fo ا�;-��o� �7ا;9 �o� �!J��;R1�2د�9 وا;و�;�$��ت ا�;(�!� ا1

� �$�7oارد ا����o!5  أي �oK� zo3* ا��$Fo      وا��;�$��ت ا���5!� ا��:;J�� �3$;��د ��� اEدارة ا��;%��$

G?!� #+ 74ز89 ا��!�. ا��;��� Jو ��%�. I$J ا��!�. وا�;�2ف �  

)3(-:و�� اه* ه\. ا�72ر   

  �'-وع ا�	P(D ا�(Oم -1
 c� V�	
وا�\ي c��� *4 �-	 �	ء ��!�ة ا�;��97 ا��$�!� #+ ) 1987(�4آ!� �Jم وه7 �&�وع 4

ا�41اك ا���^و�!�ا1و�Q و?;!�K ا�I �$�$� �� ا��9Oرات ا��;��د�� �!�  ا�&�ق وا��Eا5!$!!�  
ا�\ي ��3د. أن 4�!8 �4آ!� �!�.��ز ا�I اC#i ذ�b ا��&�وع  !)�ن و�!)�ن ا�;+ 4(�8 �� ?)�ي آ 


� �(�و�Rت�)� Q�7;�ا� ��وF24 #+ ا��   +# ���()� J�� ا��&� bدون ا�1;�3دة �()� و9;* ذ�

                                                           
 . 29، ص  1991، الرباط ،  76مجلة الوحدة ، العدد  "األمن المائي العربي "حسن الشويكي  )1(
)2( Carr, E.H. The twenty years crisis, Macmillan, London, 1939, p207.  
ص ، 2000،  القاهرة ،  102العدد  ،مجلة شؤون عربية" اساتها على امن المنطقة العربية أزمة المياه وانعك"سليمان ألمنذري  )3(

156. 



 

 

ر9' ����9 ":�� وا�\ي<)�   cK;9 ��ه	ا� F!��?أ +�� ���	أ J�$!ً� �8 ا��ا5!� أو ":)� �7ا�
��J �ً��T ا�-�اق Iا� �ً�� cK;9 ��وا�V97% و��ق  �7ر�9 وا1ردن وا��ا5!� ,* ا���Kز �!(�� ا�

�� وا�����9 وا��1رات وه\. ا�3%�ة ��%(� ا�;
(!� ا�(��!��� ا��-7د�9 و  
)2. (
  

�از�� ا�� -2(
(E)+� )	/ ا�

      ��;-9 7)� أ�� #+ أ�7أ ا1و"�ع #+ 
� �J 8#ا	دو�� �� 9 �آ 	K4 �!� �
�ا��(   G# �!��$#
 F���
)* ا���!-+ #+ ا��!�. وI;� 1 #+ أ�	 9�ا��!�ة �  +4-;�� #$��!� ا�	و�� ا��&� �! آ�� �

4�V ا��7!	ة #+ ا�-��* ا�;+ �4> و?	ر4)� 4$7ث ا��!�.)� �� اG;�1ل  وI?�-4 آ� �	?  . و9-;��   


� #+ ا�-��* �� �!� ا�:	��ت���ع OTة أ�7أ �( .ا��!�97 وه7 اI$Ji آ�A#� �%�?!� #+ ا�-��* 

3- ��)	/ ا�
)% از�   

      8�� ��1ر�34ع أ#+ ا�7ا�4�� V�!و� �!K!4!�. #+ ��2 �&%$� ا�;�ا�من �&%$� ا��-� 
�ـ  4�$!� ا��7_ Q �&%$� ا��!�. �3;�ات ا��3Kف و9�%��� وFK9 1 ���;��+ ر�~ �-�موا1?:�3ض 

:-  

��ى و#C  أن آ� �%�ن - أـiا��ت ا	:;�G� ز��G!�. ا��!�. ا�&�ب و ا��;-7ن ���!� ���2 1 9;�
.ا�&gن ا���;�97ت ا���$��7 #+ ه\ا  


!C أز�� ا�]\اء I$J ا���;7ى ا�
�7+ وا�-���+ 4�;* ���J ا�;8�7 ا�OراJ+ أ#
!� ورأ�!�  - ب�;�

C ��2 اآ;�3ء��2� ا��7ا�(7ن�ذا4!� #+ ا�]\اء  اا��i ا�]\ا5+ و�%+ 4!  �� *(4�R�!;ا� I$J

��ى #+ إ��ر �!�. ا�&�ب واiا��ت ا	!�.�1;:�ا��ت ا�	�1;: I$A�ا� n�i7  ا�? �!#74 �� 	� 1
1800  �97)� F-%� �;� �2� أرض I$J #�د �!�. �%�ا� ��.  

 از�� �)	/ ا�ردن -2

���o(? Io$J Cي ا�(!o� و ا��o3ات 9(��Co أIo$J �oZ9 أز��o ا��!�o(? +o# .�o اiردن وآo\�            و�� )9 b
و�� �$;�%* وا�;]Gل �(��b$4 8 اi?)�ر، و ا���ب ا���o� �o!5!� آo�    ا�$!��?+ و���و1ت إ��ا5!� ا�	ؤ

 �(R �� ردنiن و ا�)�ى , �� �7ر�9 و����!� أن ا�i��ع ا�o# �!?7!(o2+   , وإ��ا!5� �� R)� أ
�$8o هo\ا ا�
�oن        ا�� \o)� �o�5� �(��o2;Tا �oو���وo	 أراد ا�o�Eا5!$!7ن ر�o� *o	ود     . �!�. ا�-��!� و�

  	o9O�ا� I!�. ا�-��!� �!� أ?)� �4?7 إ��8 �(��8 ا�!�R *Z4 .        �o(? .�o!� Io$J 8o4�o2� o#+ ا�7ا +o(#
 +?��#o(J +o	    ��o!� �o. ا�(!o�    ًاءوآ�?I$J V و�b ا��72ل OR I$J. اiردن ���!� وF()4 �!�. ا�$!

       �oooooooooooooooooooo�iا *;oooooooooooooooooooo9 *oooooooooooooooooooo� �oooooooooooooooooooo%دات و��oooooooooooooooooooo7ر ا��oooooooooooooooooooo?أ n!5�ooooooooooooooooooooا�  
وا�-��* ا�-��o+  �&^ون ا��!�. أن ا���;
�� ���(��� �1;:	ا��ت ا��!�. #+ ��2 �;:722ن و�9ى  

       �J�)oo2ب أو ا��oo&أو ا� �ooJراOا� +oo# 7اءoo� ام	:;oo�1ا �oo!R7�7)%4 �97oo�;� �ooره coo$ا أن , آ�oo�;-�
��oo    ا��!���ooت ا�;zoo-� �oo(K(;)4 +oo ا���oo�7%ت ا�-  � Iooإ� Ioo�4 �oo!5��ا� �$%oo&�د ا�	oo2� �oo!��� �oo!��

�	ود�o9 . اiز�� �� O!�;4 ه���g� �
�)���#      �o!ا �4آ	oJ �o�!# �o!5��ا� �o7ارده�  *T�o� �o!�7!,ن إi ،   �o(?أ



 

 

�3 4�7ي 4-;�� �Oا?� ��5!� R C��)� .ف   

 

  

3- Q(+<دول ا� /	(� � از�

1 9�>go� IoآoJ �o�     �A	د �c?�%o،   % ��6 ����� ا�-��* و% 910&]� ا�-��* ا�-��+  co?إ1 أ
 ��1 %     *��o-ا� +o# دة	oK;�ا� �o�\-ا� �o!5��7ارد ا��ا� �� ..       �o2� +o# �oYً7�$� �o-ًR8 �4اoوo&9)	 ا�7ا

    +5�oo�ا� �oo
78oo أن 3م�oo!ً��� yoo$�91000 أoo� ��oo  (ا��oo3د ا�-���oo� +oo ا��!�oo.، و<V$oo إ�oo� Ioo	 ا�3;� ،
   Ioإ� z3:)o9464م    3م�ooJ +o# ��97)o�2025(   4 .�o!�ا� *o<-� أن �o�آ ،    �oo!� ؛c!o"رج أرا�o� �o� 8oo�)

  +oo# �oo!��J �oo!T دول +?�oo�, *%�;oo485 %�oo!��-ا� �oo!5��7ارد ا�oo�ا� �oo� . دول +oo# .�oo!�ا� �ooأز� 	ّoo-َ4ُو
��او�9    o> �o
�)� +o# Voا�� n$K�7ع دول ا��o#�R و#
!�oة،    ا�:$!' ا�-��+ أآ�A �	ة ���(>� إ�I و

�oo!5��ا� �oo7ارده�ول . �	ooا� boo$4 ���oo�� �%oo&4 �oo�)!�18 %ا ���oo�� �oo� رضiن اvoo# ؛+oo��-��7 ا�oo�

  Ioo$J 	oo9O4 1 �oo(� �ooJروO�2,4ا� % +oo��-��7 ا�ooا� +oo# �oo(;$�R �oo� .  8ooوoo	 ��ooه�7J Vا�oo� ا��7
    �o��J �3o2و� ،�!$��oا�� �!$�Kا� ��Gء ا���)A;��� ،�$��وا��(�خ #+ أن 4%7ن ��c ا��9OKة ا�-��!� 

 7!oا�� I$J ��i�2 ا;
��     R79 1	 #+ ا��9OKة آ$)� ?)� �Rٍر، وإ?�� 9�oر ا���o��iا �(��o�4 +o;ل ا�
      %o&;� رضiا Ioوره� إ�	o� ب�o�;4 +o;وا� ،�o!$�Kا� ��Gا�� I$J   �o!#7Kوا� �!��oا�� .�o!�ا� � .  	o
و�

V-#!�.  د�رة ��2در ا�	? +#   �o(4�R�!;ا� �!�go;� �9	!$
4 �!T �!5�� 7ارد� �J ��دول ا�:$!' إ�I ا��
:ا���i!�، و4;%7ن ه\. ا��7ارد �� ,G,� أ?7اع -

)1(  

4�$!� ا��!�. -1 :�!���J Iو�i%�?� ا�ول ا�-��!� ا�	ا� �;�%  70إذ 4(;' � #+ إ?;�ج ا��!�. ا���Gة4

% 463�A�  3م �$!7ن 8,3و4(;' دول ا�:$!' �J +#1996  ��!�79م  �3$!�ر م ��4,3 إ?;�ج ا�-��* 
#;4g+ ا��Eرات  2	رJ;��د ا�	ول ا��I$J V ه\ا ا��و9;�3وت ا اE?;�ج ا�-���+ �$�!�. ا���Gة ��

 ��	
�� % ��63,24 ا�;!�4�R)� ا���5!� 4$!)� ا�V97% % 64,5#+ ا��,* % 49,5و
�9��%.19ا��  

2 - +�4g4+ #+ ا���4�� ا��A?!� �� �!� ا�1;-��ل، و�4;:	م ���ً!� #+ �->* : �!�. ا��2ف ا�2
�JراOاض ا��Ti �!��-ر ا���i��7 �� . ا
ا��!�. #+ دول ا�:$!' و�9)* ه\ا ا��2	ر �(��� �-

�� وJ��ن و ا�-��+، وأآ�A ا�	.ا�����9ول ا�;:	اً�� �c ا��-7د�9 4$!)� ا��Eرات وا�V97% و  

و4&!� ا�	را�� إ�I أن �&%$�  .�!�. ا��2ف ا�OراJ+ ا��-���K، وه+ �!�. 4%�د 4%7ن �(-	�� - 3
)2(:دول ا�:$!' ذات �
!� ا��!�. #+  

                                                           
.48ص، 1996،، ا�
�ه�ة �(>�� ا�!7?�%7" ه!	رو�R7!� ا�7د�9ن"���	 ا�&(�وي ��J_ ا�:�ا�&� ،  )1(  

(2) Scoffed. C. SThe salinity of irrigation water. Smiths. Inst. Ann. Report , 1936 ,p20. 

 



 

 

�!� �K9ي ا�;A��ره� ��-	1ت 9O4	 I$J �-	1ت  ��!�. ا�7K#!�وI$J Q[Z��� C$-;9 ا - :اiول�
�(� 	9	K;ا�.  

+?�Aا�: - � C$-;9ة;�7!8 ا1وG���<� ا��!�. ا�� ،�9	!$
ذات وه+  J;��د I$J ا���2در T!� ا�;
�!��J _!��%4 3$%4 إذ 4;�اوح �!� F-%�;� ا��و1ر� إ?;�ج ا�	أر��ع ا� �,G, 	و1ر ا�7ا�	و�!� ا�.  

4�$!� �!�. ا����ا�	را��ت إ�I أن دول ا�: و4&!� I$J ت	�;J74#�  $!' ا �!)
و��V4 ه\. ا�;
��4)� ا�;+  �� �!�. ا�&�ب #!)�% 90و  �50!� �� �� V��� 4�A� أ�	  I�65 24� إوأ<���

���;
)1( - :��3<� ا��i ا��7(+ �)\. ا�	ول و#+ ه\ا ا�2	د ?&!� إ�J I	د �� ا��&�و�Jت ا��  

4�V �!�. ا�:��F ا��! - 1 F!��?iا ��و#+  $!' إ�I دول �$!�K� �!Kورة�. �� R��ل إ�9ان �7ا�
��ه\ا ا��Eر 4* ا�;7!8 اO4ود �c اiو�I ا��A?!� ����!�. ا�-\��  ���	I$J +5 ا�34ق �!� إ�9ان و


�ر�9 �^�ً�ا إ�I أن ا�آ�� أ��رت  �$!�ر دو1ر 13;+ ا�:$!' �;%$�3 �7ا��� أ?�7ب 29� �!� "3;
�
��� أ�7ل �Q أ?��!F #+ ا�-��* �(E ��7�� ��ً�� �!�. ا�&�ب �� إ�9ان إ�I ا�V97% ه(�ك 

 	� ��  F!��?iا Q� ���#+ ���ل إ�9ان إ�I �7ا�� R(7ب " آ���"وأ?c �� ا��
�ر أن 9
.ا�V97% �;%$�3 �$!�ري دو1ر  

ا�-��!� وا�:$!' ����!�. �&�وع أ?��!F ا��Gم ا�;�آ+ ا�\ي 9)	ف إ�O4 Iو9	 �$	ان ا��9OKة  - 2

C و وه+ ا����#� �!� �4آ!� ودول ا�:$!' آ* c�7� *:"6500  ا�;�آ!� J�� أ?�7ب�اآ�A  ه\ا 9

.5�J	ات �(�97 �;�آ!��� �$!�ري دو1ر ه+   
�$!' J��ن إ�I ا��Eرات��F �!�. ?)� ا - 3 V�4 	)�� :" 	� ���
� ا�K�$!� وإ�* #+ ا��(

�(<3��.  

�F ا�K(�7+ إ�I �7ا�� ا��9OKة ا�-��!� ��F ا��!�. – 4
.�� R$!	 ا�  

�F �!�. �� ا��	 ا�-��+ #+  - 5� I$J �2ا� Iإ� ���iا ��.��-7د�9ا�!���� و4�V ا��  
�ت ا�9Eا?!� ا�:$!K!�اأ�� �&�وJ+ إ�9ان و�4آ!� #!�7ده��   G-8  �;�47 #+ ا�� �>��و

Aرا4!� ا���Eر اOK$� ل إ�9انG;ا� F��� رات��Eا ���:� I$J +&�وع ا�;�آ�7ي ا��Gث، و9(
-:4)	د ا��i ا�
�7+ ا�-��+، �-� أه�)�  

��<� ا�:$!K!�(اJ;��د ا�	ول ا�-��!� ا��-(!�  أن 9^دي      (     O#�o�I$J �!�. ا��&�oوع إ��o!T Ioب ا�
?co  ا�Gزم ��7ا<$� �&�و4�J)� ا��ا�!� إ�I اJ1;��د I$J ا�\ات #7o4 +o#!� ا�;!��o(4�R ا����o!5، آ��o أ     

           �%o&� �(;o��!� �o7اء��ان �	o$�ا� .\oه Io$J Q[oZ$� �$!oو� �o!وع �4آ�o&�3!\ ا�)([ 4�ا�7ارد أن 9 ��
 ;o��     �o!ا�;�آ ]��oo2�م ا�	o:9 7o�? Io$J �� �o!��[إ .ا�     +oo# �oA�;4 �9د�o2;1 ان ه(�oك إ�oo%�1ت #(!�o ا

�F ا��!�o.   ا�;%��!_ ا����!� ا�-��o� 89ر�o&�� �"�;3�وا� �!    	o;�4 +o;ا�  o$97� ت�#�o�� oوف  � و��oY Q

� �$;)�� �!��!�� ���;��ار  R]�ا#!� �	9	ة ا�;(7ع��oKر ا��!��o# +o+    و24� إ�I �	 ا1?3و"�� �(
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�\ا #vن Io$J ا�o	ول ا�:$!�o!K أن �4آR Oo)7ده)4 +o# �o��o! �7ارده�o ا�\ا$� �o!4��o� .�o!            . أ��9!� آA!�ة
�Gل ا�1;��ار #+ �!��� 4�$!� ا��!�..)1(  

-:ه+ و��� I	Q7 از�� ا��)	/  

-     ��o�)� ،.�o!� �o� �(97;�4;78 ?��ذج ا��J �47!��7% ا���)خ ان O;9ا9	 ��9�R Q�7;ن ا�(?iر و�� 4
ا����� #+ ا��(��C ا���z-� +# �-34 ا��(��C ا��	ار�9 #+ ا��`�  40و 410;�اوح �!�  . 

#oo+ ا��`oo# �oo+   30و 410;78oo ا�(��ooذج ?oo�3)� ا?:7oo4 +oo# �ًoo"�3ا#� ا��!�oo;4 ��oo�)� .�ooاوح �oo!�     و - 
 ooooooooooooooooo�7;�وا� �oooooooooooooooooZ3:)�ت ا��ooooooooooooooooo-34��ا� �ooooooooooooooooo#�Kا� C��ooooooooooooooooo)�ا� +ooooooooooooooooo# ،�� .)2(

 

-  �� �Aأآ �
?��� إ�I ا��!�. ا�(>!�3 �$!�ر39; . 

و#o+  . �$!7ن ?��� #+ ا��(��C ا����$!� ا��-�"� �o��oZ!3$� �oK!;? ���o:?�ت     9200-!| �ا��  -
.�$!7ن ?��� R60(7ب ~�!�، �K;9وز J	د ا��-�"!� ��:��� ا��Z!3?�ت ا����$!�   

-      �oooooooooo� �ooooooooooAأآ |!ooooooooooJ ��oooooooooo� ��ّoooooooooo2;ف وا��oooooooooo3Kد ا�	oooooooooo(91,2 ر�oooooooooo!$� ��oooooooooo�? . 

 -    oo# ف�oo3K1ت ا��oo� ث	ooأ� V��oo�4+   �ooا��
    �$!ـــــــــooـ7ن  25أ,!�7!ــــــــــــــــــــooـ� ����ooZر �

 .?��ــــــ�

 -   	(�2006 �ً#�3R   Q�o�4 Qo�7;� �>أ�;�ا�!� �!� و +#      Ioإ� �o(�7)R +ـoـ�ر #ـــــــoـــــــ��iا

I?ن ا�-&��9 أد�
�$8 ا�� \)� c4�97;�� . 

-  ��R �$�$� +# �9	!$Kر ا��(?iان ا	
	ادات ا��!�o. ا�;o+   ل ا?E	O9 #+ أ�!�آ�o ا��o!�7)K     إ�o   (9	د #
 �(!$J 	�;-930 ���? 7ن!$� . 

J$ـــــــــoـ7o� Iل �o�%�    و<� �9Oo:4 ا��!�o. ا�
��$ـــــــoـ� �o�G;-��ل      2009) #��ا�9(#+ ���ط   -
;co اo>i$!�      16�� إ�R +#  o�? I(7ب ��+ أ�;�ا�!�) �7اري دار�(y(�7ض ?)� �� �o� �o`�ا� +o# 

و#
� �ًo��o    #ــــــــoـ+ ذ�bo ا�7�o� Vo ا�-�oم      #+ ا��`� �J ا��-o	ل ا��-;�oد   ��73 �ّ%� ا?:�3"ً� �
	ار. 
.)3()ه!`� �7ض ?)� �7اري دار�(c)y ذآ�4  

      � �!��J �?ا	أن �$ Iا�:��اء إ� 	اآ 	
�2025;3
	 آ� ���ت ا�:��72 ��$7ل ا�-�م   F���
 c�7>ر �!^,� #+ ��ل و��4	ه7ر ا�E	ادات ا���5!� #+ اi?)�ر ا��5!�!� آ�� أن ار�34ع �(�7ب ا��

 �� �Aأآ I$J ����� �%&� 	وا� �;� Iرا"+  41إ�ــــــــــiأ�ــــــــــــــــ_ آ!$�7;� ���8 �� ا

                                                           
 88، ص  1995،  9مجلة الطريق ، العدد "ية العربية والمتغيرات الدولية الموارد المائ"كمال حمدان  )1(
 .234ص  مصدر سابق،، خلف ألنعيمي عبد المالك )2(

)3( Brichieri-Colombi, Stephen ' Water resources optimization  in the Ganges,1992. Delta, 
Conference on protection and Development of the Nile and other major rivers, Cairo,2001, p265. 



 

 

�� وا�����9 ا����$!� ا�-��!� �1!�� ��2 وn?74 وا��]�ب وا�KـــــــــــــــــــOا�5 وا�V97% و
.ا��Eراتو  


o	  .ا��3Kف وا�;$7ث و�7ء اEدارة وا��!��� V$-R ا��!�. �$-� ,�!(� #+ �->* أ?��ء ا�-��* �
       �oRر	� �o3!<)ا� .�o!�ا� Io$J ،�o97� VoاJ;�	ت ا��!�ة ا�!�7!� #+ ا��$	ان ا��;
	�� إ�I �	 آ�!�، و�7

 c?أ  �o)!�, .�o!�أ�!�?� ?�!�ن آ* ه+ ا� ��9) .         �o�-ا� Ioإ� �oR��#�->o� *o%�ن ا��$o	ان ا��;
	�7o�!� �oا �
�%� #+ أ?��ء آA!�ة �� �
!� ا�-��*، اn!� ��i �)\. ا��)go# ��7آ�o!$� �o� �Aر    . �$�72ل I$J ا��!�. 

      �o!��? ان	o$� +o# 7نo&!-9 1ء^oه *o<-!�. ا�(>!�3، و��ا� Iون إ��
o� �S:� .   *()o #+ ا�-��* 39;iوا
 .�oo!�ا� �oo� �oo!$ �ooJ �oo�oo	 9�7ooZن أg� �oo��9آ�$)oo# �oo+ ا�� �oo<�.)1 و ) booذ� +oo# 7ن$oo&39 ��	oo(J  *ooوه


7oد �7o� �oء اEدارة         J 	o-� �`!o&# �`!o� FoZ)4 �!o�~و �!
39&$7ن أآ�A ا�ن iن �!�. اi?)�ر #+ أ9�#
K$9 	 �!�. �ت ا�
$!$�o ا��;�
!�o()� �o   و9;
4�o$7ن �$�7o2ل Io$J ا�%�!o     ا�Io ا�-(o_   7ن`o وا�;]!!�ات ا��(�

 #o+ آ;�oب  " o9�#	 ��o!س   " �%� آ�� آ;Fo ا�o	آ;7ر  . وآA!�ا �� V#�J ا��!�. �g?)� ا��7رد اiآK4 �A	دا
)4 ��	)Jر�(?iا _K(*��-ا�ن ، إن �* 9;]!� ا� 	-� C��)4 �� ��7
��oJ�Kت  �T I$Jار ا�. #vن ه\. ا��

+oo"��ن ا��oo
1 4
;oo? Ioo$J �oo2	رvoo#�(4ن أز��oo ا��!�oo. ا�-��� #, +oo���oo)!?ت ا� �oo! . �oo!#ا�[Kار ا�	ooi�#
9�o2� Io$J ا��!�o.      وا�
7ى ا�J�)2!� وا��(�ورات ا��!��!� 	 F-$4 آ$)�  �o� 	o9	��$A��o  دورا #+ 4

  �o!�7!,إ +o# �J�K�ا� �J �!�3ف ��^و�Kب وا�����oه�V ا���oJ�Kت    و�7o? �oاح oJ	ة    .آ�ن أ��اء ا�
)1( .#+ ا��3Kف ا�\ي c� F��;9 اE?��ن ا�!7م  

��ر ا�-��* و9�	و . �$�7ارد ا���5!� ا�-\�� ا#;
�رًا4-	 ا��$	ان ا�-��!� �&%� �Jم �� �!� أآ�A أ
 C��)�$)� ا��7ل وا�-�ض ا�;+ 4&��7ط ا��أن ��F ذ�b ه7 �78 ا�-��* ا�-��+ �!� 

��ر I$J ا��Gد ا�-��!� أ� �� . ا�2��او�9 و��c ا�2��او�9�iل ا	ر أن �-	
9 �!�300 �$*/ 
�	ودة �� �%�ن ��(�ن وR(7ب ا��7دان 29� . (� �� C��)� نi ا�!Aآ 	ل 1 39!	-�أن ه\ا ا� �!T

 Iل #!)� ا�	-�(� /$*� 1500ا��   �J �(!# ل	-�ا� 	9O9 1 �-��� C��)� 	R74 ��)!�5 �*$/  �)�
��ر ا�
$!$� وإن  .�A� ا�2��اء ا�%��ى #+ R(7ب �!�!� و��2�i4]\9ه\. ا +# �(� ��!� ا��!�. 1 

��ر ا��(I$J �97 ا�-��* �i!� ا�ل آ	ى #�ن �-���!� i?)� 4;�:� آ$!�. و�-��رة أ�ا�7K#!� أو ا��
4
�9��  �3$!�ر م 2200ا�-��+ ه+  F-%�  �� �Aآg� �97  �3$!�ر م �300()� أي %  115 �9;�3د)�

 *<;)� �!T �-974ز �Jا�-��!� �!�ه)� . �7ز �
�و���;��+ #�ن ا�%A!� �� ا�:Oا?�ت ا�7K#!� #+ ا��(
��ر #+ �iا Q
�� ا�-��+ ا�7ا�	 �4
أ�73رc9 أي K;� �!T	دة.�Z9 (2)ف ا�I ذ�b أ?I;� c #+ ا�

��ى 4-�?+ ��� �	9	ا�()!� c��  ORءiاء اORiي آ�!� �. ا	�$-��$!� وا����A!� و���;��+ #)(�ك 4
��ة ��ء و4
$!� ا��3	 ا�I اI2 (#+ ادارة ا��!�. #+ ا���7 ا�-��+ �;->!* ا�1;�3دة �� آ� 

cRا1آ��. ) در *�
�اض ا��ي و��� �� ا��!�. #+ ا��$	ان ا�-��!� Ti و��� ان أ�Oراb$(;�4 �J ا�
                                                           

(1) Brooks, K.N., Ffolliott p.F.et al., Hydrology and the management of watersheds , lowa State  

University press, USA,1997,p178. 
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�� �Aأآ Iإ� �85 29  %	(R #�ن 	ا�7ا� 	!�. #+ ا��$��2در ا�� ��  I$J Oان �9آ FK9 �!A���ا�
72ى �;->!* ا�5�3	ة و4
$!� ا��3	 �� �!�. ا��ي �� أ�%�  �!$J�3� .�!�ام ه\. ا�	آ�ن  )1(.ا�;: ��و�

��ر ا�7اـ8 ا���5+ <-�ً� #+ ا���7 ا�-��+ �!� �K;9 1وز ?2!�w� +���-ا� +���REا �� c�1  %

 c;���� ى	4;- ��)!� Q�7;�9% 10#+ ا� +���R8 #+ �� إا��&�ق ا�-��+ ���� ا�-��*، #�ن ا�7ا

!	ًا-4 �Aو أآ	9�  c�!2? ى	0,2إذ 1 9;-  % V�� �K�� ا��!�. ا��;��� #+ ا�-��* ا�-��+، #+ ا�7

و�� ذ�Z;9 b[ ان I$J ا�	ول ا�-��!� ان 4-�+  .!c �-	1ت اG(;�1ك �&%� آ�!�ا�\ي 834�4 #
 �<#��ا�i(!ـ�  ا�;�اK!4!;)�و"ـJ 8$!)� اiو��97 ا�
72ى J(	 �7"7ع 4(�!� ا��7ارد ا���5!� وا��

$� ا��7ارد وذ�I$J ��� b رأس �5�� اiو��97ت) ا��i ا���5+(وFK9 أن 9%7ن �7"7ع  F
�9	!$
� وآ\�� b�� ;�9	J+ ا�-�� ا��Kد I$J ا����#>� I$J ه\. ا��7ارد و���و�� 4(�!;ـ) ا���5!� ا�;

�!ـ)� ان �->* �(��8 اi?)�ر �!	 دول ��J �!T!�  و�72<ً� إ�K9د �7ارد ��R �!5	9	ة-1 9 ���
�!#7K!�. ا��ان ا� ��7رد ا��� آ�ول  <�3 ا�	ا� F$Tودة#+ ا	�ة �-	م T �#74!ـ� �;K	دو ا�-��!� �

��ر�7ارد ��!-!� �i7ارده� ا�;+ آ�� �� 	9O4%��� و�4]\�9 ه\. ا� I$J 7م
�\�FK9 b أن . 4
I$J �!�5�
د ا��!�. ا�7K#!� وز�9دة إدارة ا��7ارد ا���I$J �!5 ا����#>� I$J �7ار F2)9 اه;��م ا�

و9�S!:$4 �% ا��	ا5� . �� و4��!� ?J7!;)� واJ;��ره� �:Oو?� ا�;�اK!4!� #+ �%��� ~�(� آ�!�4)�
 F$��� ا��7ارد ا���5!� ا��;�(ا����و�� �;�Kوز ا�7K3ة ا���5!� ا����!� �� �!� ا�-�ض وا�


� ا�-��!� ) -$!� وا�R�!;�1ت ا�3�-:#!�� 9$+#+ ا��(  

. ��4!	 ا�;)Gك ا��7ارد ا���5!� ا��;��� -1  

.وا"�#� ا��7ارد ا���5!� ا��;���4(�!�  -2  

-: ان اه* �&�آ� ا�;]Gل ا��7ارد ا���5!� #+ ا���7 ا�-��+ ه+  

.ا��1اف #+ ا�;:	ام �!�. ا��ي و �!7ع اF!���1 ا�;
$!	�9 #+ ا��يـــ 1  

�+ ــــ  2 �72ر �&�و�Jت ا��Oل و 4	?+ آ�3ءة ا��ي ا��.  

.ا9	 ا��z-� .�!� +# ��7$ ا1?)�رO4ـــ 3  

.ـــ 72ر ا�%�?!�ت ا�;]Gل ا��!�. ا�7K#!� وا�;(Oا#)� ��-	1ت 734ق 4]\9;)�4  

ا�-OK #+ ا�%7ادر ا�3(!� ا��	ر�� #+ ��Kل 4&]!� ا��(&`�ت ا���5!� و ر�* �!��� ا�;:	ام ــ 5
 �!#7K!�. ا��.ا�  �7د ) 3(و�� ا�&%
J ��9�!� آ* ه+ آ�!� ا��!�. 734ق ا����R �$�7ا�� ا�-��+ 

) 4(و9�%� �� ا�&%� $!$� �%� 1 9�%� اJ;��د ا�(�F آ�� ه+ c!$J ا�ن �� ا?:VZ3 آA!�ا 
C��)� �� �9�� �C��)� �<�G ا�7#�ة ا��
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�!�وه+ ا���F ا��5!�+ ��#	 ا��!�. ا� .ا���7 ا�-��+��)1( . 9�A� ا�;7ز89 )  4(�%�                                  

)2( ا����ي ��(��C ا���7 ا�-��+  

ا��Jا�)I ا��و�)� ��ل ا��3	ر و4	.)-ه	 �6 ر�� ا�()	�	ت    


	 ��iردن 4�J V(7ان        J +دو� ��ء #+ �^4��ا�-$ �Jد" +# +�ا��i ا�]\ا5+ وا�;]!� ا��(�
 C��)�ا��#�Kـــــــــــ�دة ا�;3%!� #+ "ا�J4)� ا��!��!� وإ�#G� +��)4 Iإ� Qو�i��7ت ا�&�ق ا%� ،

 1 �
��4* #+ ا��( ��
9
� إدار4)� �$�!�. و��اR-� ا�;�اK!4!�4)� و�!���4)� ا���5!� �;�3دي ��;��
��ل�. 

8 4��� "!�ع !�
ــــــــــــــ� �ـــــــ* -4	 �4;�ا��9O	 �� ا��!�. #+ Y� وأ#�د ا�-$��ء أن ا��(
و#+ ه\ا ا��!�ق، <�ح .إ�%�?!� �34* �&�آ$)� ا���5!� ا����!� ����Y Fه�ة ا�1;��س ا���اري
 �#�Kا� C��)�ا� +# �!JراO7ث ا���	�9 ��?��' ا��!�. وإدارة اiرا"+ #+ ا���آO ا�	و�+ �$�

�ل ا�	آ;7ر ) إ9%�ردا( �!� n97J F9!�."ذ�رس إدارة ا���ا�;+ آ(�  1 ز�(� ? �
9���(n3 ا�
�� أن ?&)	 ��ً� #+ ا��!�.?�;- �($�" . �
�
	 ��ن ا�7V ���اR-� آ� ��3ه!* إدارة ا��!�. #+ ا��(�

�)�O� ـــــــ�(!# 4%�د 4%7ن �Rدر Iإ�ــــــــــ V$>!�. ا�;+ و�رة ا�	? �$%&� F��� . �))%�9 1و
9
� ?�3)� ا�;+��?�;-�$)� ا�ن ا�1;��ار #+ ا�;-��ل ا��!�. ��� و�� �* ?
* ��ـ�اR-� آ� �+ء  .

 ��
? Iإ� �س�(2g!ا�  ��� �(
�
� 1 �74+ ا��!�. اiه�!� ا�;+ �4;�آ�� أن �!���ت ا��!�. #+ ا��(
��!�� ا���ء ���!ً� 734ق !�� "وأ"�ف أن . 9-�ض ا�1;!�ط ا�1;�اRw� +K!4!�ل ا�
�د�� �$:

Q3)ة #+ �!� , ا��!�. و�8  ?	رة ا��!�. �!&-� ا�(�س �
!�;)�. أن ا�(Q3 1 9-(+ ذ�b#���!�. 4-(+ ا�

� J	م 4
	�9 �!���ت ا�	ول �$�!�.�."و�� ا��&�آ� ا�;+ 4-�?+ �()� ا��(  )3(  

 V3$;�
!�oس ا�
7oة ا�;;4 +o��o(� 8o;             ا� Io$J �o�! �o� �o!و�	ر ا��o(?iا co� 8o;�;4 �� 8   اo� ول	o�
 ��O3+ ا�#��ور ا��+"�     �o��oTاض ا��o���   �o!�G;:	ا�)� �w  آ�?V ا�
!��o ا���o(?w� �!o�!5ر ��4�

�\ا 9�%� ا�
7ل إّن 	را وا�(
� وا��7ا<Gت          �oA9 *o� ر�o(?iا .\oام ه	:;o7ل ا�o� فGo:آ�!�ا �� ا�
ز ��oو  إ1 أّن �o� �o)	. ا�-�o2 ا��o	�g4 .     �o� �9!� ا���ور J�� هo\. ا�o(?iر   ����� آ�ن �� ا���%�

و�7ارد ا��!�. ا�-\�� أو ا���2�� ارد ��J �32ّ��وا"[ �(	رة ا��7 . �$&�ب I$J وcoR ا�:7o2ص   

!�س 7ة� I$J .�!�ا� c� 8;�;4 �� ار	
ا�	و�� و�� ,* #
	 أ"�V ا��7oارد ا����o!5 ذات    	 زاد �� �
�ت ا�	و�!� !�1�� o#+  ا����8 ا�	و�+ أو ا�-���ةG-ذ�� #+ ا��K4 	(&4 +;1ت ا��K�ود �� أه* ا�	�$� 
Y� ا�(	رة ا�(��!� ا���!-!� �$�!�. ا�-\�� #+ �	 ذا�J GZ# �(4 أه�!;)� ا��;Oا9	ة #+ �1�Kت ا��oي  

                                                           
 .59،ص2002اطماع اسرائيل بالمنطقة العربية،بحث مقدم الى ندوة ازمة مياه نهر الوزاني،االمارات،" مغاوي شحاته )1( 
  . 137، ص1991بغداد،" األبعاد السياسية االقتصادية والقانونية الزمة المياه  "علي هاشمياسر    )2(
 
حقوق، كلية الرسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، " ي بيئة سليمة في القانون الدوليحق اإلنسان ف"رضوان احمد الجاف  )3(

 .101ص، 1998القاهرة، 



 

 

وا�Oرا�J و�74!	 ا�%)���ء و�-z ا��1�Kت ا�Io;� �!J�)2 أن آ�9�o!A 9^آo	ون Io$J أن ا���oوب      
.ا��
�$� #+ ا�-��* �;%7ن ��و�� �7ل ا��!�. #+ ا��
�م اiول  

�o$R و9-	 ا��o(? +# 8"7ي د              �o� ز�oأ� �o� اق�o-7ر�9 وا�oو� �o!�4آ �!o� �!-وا��o3ات ا�7oا
   �o� *��o-ا� .	(o&9        �o�\-ا� .�o!�7ع ا�o"7�� �o���4ار �o!#G�o�1!�� وأن ا����o2[  . أو"�oع إ�o%��!� و  

#J GoZ��o  . ا��!�97 �$	ول ا�GAث �o(� Q�4�o4ذ�9 ا�()!o�1 �9�o�� �o(? ا��o3ات       o&9)	. و"8o هo\ان     
�oo�;J1رات ا1;�oo2د�9ن �oo4 �oo	ا�� ا�-7ا�oo� واا�()�ooا    �ooا�-7ا� Foo?�R Iooإ� �oo!?7?�
وا�oo�?E?!� وا�

�>��
�o ا�&�oق         ا��!��!� وا�;+ F�;%4 أه�!� �)� +o# �o�(� �`��o&�ول ا�	o�9 وا��o()7ع ا��� و
� �!� دو�)� #+ "7ء 4	ا�� ا�Jiاق وا��	ود ا��!��!� #!�� اiو�Q ا�;+ 4;�*G-ا� �!�����   	o-9


�� ا�1;-��ر�9 #+ ا���"+ORءا �� اEرث ا�\ي ور,�ا�
�b$4 c; F9 ا�	ول �J ا� .
)1(  

  �!o� ت�ooG-$� ���oo&7?+ ا�?�oo
&��oo`� ;ا�oo	ول ا�GAooث ا�� و�o9ى ا�z-�oo أّن �oo!Tب ا�oo�Eر ا�
 .\ooه �ooKّ34 +oo# +oo�!5ا�� F�oo7 ا��oo�9 ه�oo()�9 ا�\oo(�   �ooأن ا�-7ا� z-�ooى ا��oo9 �!oo� +oo# ،�$%oo&�ا�

o�1!�� أن إ�oK9د �oA� هo\ا ا�o�Eر ا�
;-9 +?7?�o�o	 o#+          ا��o!�ق  ا��!��!� F-$4 ا�	ور اiآ�o# �o+ هo\ا   
�o!-9 �o	    وه7o ) ا�-�oاق و�4آ!�o و�7oرI$J)   �9 74#� اEرادة ا��!��!� �	ى ا�	ول ا�GAث  ا��
�م اiول

 +oo��!ا�� �oo��-$� ى�oo�G[;oo�1ل �!�oo. ا�oo(?iر ا�	و�!oo# �oo+   و;4�ooA� ا�oo�i ا�
�?�oo!?7. ا����oo� ��gooة أ
Jiات، ا	-�هـ�ا� �� �J7�K5!�    �اف��oZ
و4�o	د  . درا��oت ا�
�o?7ن ا�o	و�+   و ا�	و�ـoـ!�، ا�o%�iم ا�

��i)� ه\. ا�و�!� أه	7?!� ا�?�
�K��J7 �� ا�
7اJ	 ا� :- 

  . +ا���J �2� +# Cّد�� و�-
��7 �� �!�. ا���Kى ا���5+ ا�	و� &��`�;�%� دو�� � •

oـ7ق ا��%;�o�� ا�(�R��oJ �o اo�1;:	ا��ت ا�
�5�� �o��o!.        و7oRب ا�;�oام   •� ا���oKى ا��5�o+   ا�

  .ا�	و�+
•      � �oدو� �o9م أ�o!ا��5�o+ ا�o	و�+ أو    &�Rvo� �`��oاءات أو إ?&�oءات Io$J ا���oKى     ;oJ	م 7oRاز 

��ر ا�	ول ا���  . ا�34ق �-)� �&gن ذ�b &��`� �-)� وا�;7<� إ�I;#�وcJ إ1ّ �-	 إ
��ى �7اء;J	م 7Rاز إ���ق ا��Zر ���	ول ا�� •iا �`��& (;!J7? !�. أو�!� ا��آ �!� ���.  
� �o��o!.     ;وا��!�?�ت �!� ا�	ول ا�� و7Rب ا�;��دل ا���;�� �$�-$��7ت •GJ co� �o� �آ +# �`��&

  .ا��&;�ك ا���Kى ا���5+
�R@	'ت ا��ول ا���	�	دور ا��-اق �6 �) 

ا��;-$
��o� �o�7ارد ا����o#c;      �o!5ن ا�o;�ا�o-   !K!4اق #o+ ا�3o� �o(?ي د�o$R وا��o3ات �o\ا       9
8 ا� 
�� #oo+ دول أ��ooJ+ ا�oo(?iر oo&?i�� �,goo;4 .  .^oo3إدارة آ �oo�<?وأ ��oo��)� �oo!5�� ت�oo��!� +oo)�4 ون	ooو�

 Fo9�
4�	�9ت <-�� #+ ا���;
�� ا� cRن ا�-�اق �!7ا�# 	�i97$� ا� Q��و�]��o9  . ��7ارد ا��!�. و
�o97� وذ�o�G� bo;-��ل ا�-&7oا$� +5��o!.      ا�ن #�ن ا�-�اق �* 9�7ر رؤc;9 و�!��;c ا���o�w� �o!5	 ا�  

�
ا�J�)o2!� واo�1;-��1ت ا��(�o!�O، إ"�o#� إ��J�       _-o" Ioت ا��5!�!� ا�GA,�، ا�Oرا�o!J،  �� ا�

                                                           
األزهر كلية الشريعة  جامعة،  اطروحة دكتوراه وة في العالقات الدولية، مبدأ حظر استخدام الق" محمد السيد حسن داود  )1(

 .106صوالقانون، القاهرة، 



 

 

    �o9دارEوا �o!)3رات ا�	o
ا�;(�!C ا�	ا�$+ وT!�ب اRE��ع �!� ��;:	�+ ا��!�. ا��5!�!� و"-_ ا�
��ooع و!�ooدة ا���3و 
"�ooت �7oo>7$ل ا�Ioo ا�34!�ooت و�34ه��ooت �
��oo�7  ا��^ه$E �ooدارة وoo<)4!* هoo\ا ا�

��!� آ�!� و?J7!� ا��!�.;�.)1(  

!o� �97!� ا��o%�ن   آ�� أ?)� <$� � �  أ�� أ���+ �$;(�!� ا���;	ا��ان ا�;�اK!4!� ا��!�. ا��7(!
آ�� FoK9 ان o&4;�� أo�1 �T�!o> �o9;�اo�� �o!5�� �!K!4;	ا��         ل ا���Kورة �)�وا�	و ا���$!!� �$�Gد

ooo$J ��!$oooو��oooiا Iooo$J C!ooo�);ا� �ooo� �!97;ooo�� I . 7زاراتooo8 ا�ooo!�R �!ooo� +ooo
#iا C!ooo�);ا� 	ooo-و�
  .�!���� �GJ �(� +;ا� �!)^���ت ا��7�وا�) �!-!��. ا��أ �!97ً�) آ��2�� وا��!`� وا��7ارد ا�  

         Co��4 +o;ا� �o!$�$!�!�o وا��Eت ا�o�7%�آ�� ان ا�;(�!C ا�-�7دي �!� ا���o�7% ا��o!)�7 وا�
	oo4و �oo��!ا�� �ooRر	ا� n3)oo� �oo!5��7ارد ا�oo��9 ا�.  	oo9	�4 7ooه �!K!4ا�;oo�1ا �T�!oo> 7اتoo�� Iooوأو�

 �oo!5��7ارد ا�oo�ن ا��oo&� �oo!و�	ت ا��oo!�� Ioo$J  . ا�341!oo�;� ت�oo��^�أي ا� 	oo9	�4  �oo!��;7ة ا�oo�وا�:
   .�ooo!�م ا��ooo�;ا��ooo ا�:�7oooة ا�()�;ooo&;# �ooo!5�� ��ooo  . ا��7oooارد ا����ooo!5 و4:�Qooo و�4اFooo ا�34!�oooت ا

.دارة ا��!�.G�1ز�� ا�;&�9-�ت ا  

  �$R?)�ا د 	ثوا��3ات ?)�ان دو�!�ن 9-G, أرا"+ دول ��J ان��إذ 9 ، ه+ �4آ!� و�7ر�9  
و	 �	أت R)7د ا�;�g!� ا�
�?7?+ �7"8 ا�()��9. وا�-�اق  �o	7Jة ��o ا�-�oاق    �(o\ أواo5� ا��o;!(�ت    

�7ل #+ ��3و"�ت ,G,!� �]!�  ا�\ي د�J آGً �� �7ر�9 و�4آ!�	$� ��Z9 +,G, ا�34ق Iإ� �ا�;7<

7اoJ	 ا�
�o?7ن ا�o	و�+ وا�341!�oت        �S2 ا��$	ان� �ًo
�� �9�o()ا� .�o!� +# �,GAا�  �o!5�)Aك  .  ا��o)وه

       coooRأو zooo-� Vooo�<ّ? +ooo;17ت ا�oooت وا���و74آ�ooo!)2( ا�G[;oooل ا�()oooJ   �ooo()� ،�9�ooo	د ��ooo ا�341
 

*    �o!ا��-
7oدة �7o�(   �!oزان (ا�34      7o�4 +o# �o!ء و�4آ�o3$���oدة ��<o(� �$��o� �o\ا      1923ز دول ا�
: ا�;+ ?I$J V2ّ �� 9$+ 109ا���دة   ا��7"7ع وه+  -  


o	   )J	 J	م و7Rد أ�%�م �:���3J FoK9           Io$J �o<#��ا�o34ق �o!� ا�o	ول ا��-(!�o� �o أoR� ا��
  ،�o()� �o%� ���;%�7ق ا�
�وذ�o)J bo	�� ;-9�o	 ا�(>�oم ا��5�o+ ـ #o;[ ا�
(7oات، ا��oZ!3?�ت، ا�oّ�ي،            ا�
I$J اJi��oل ا�ُ�(o3\ة #o+ إ$o!* دو��o أ��oى، أو o)J	��        .���5� ا����,$�وا� ا��Oل، 7o%9ن اo�1;-��ل    
أ�ـ�ى ���F 4-!!� �	ود R	o9	ة وo)J	 o-4ّ\ر     ا���5ــ+ #+ إ$!ــ* دو�ـ� و��2در ه\. ا��!�. #+ دو��
*!%�;��� ��g��ا� *��.ا�341ق 4  


o	ت �-�هo	ة ا�o2	ا� و���o ا�7oKار ��J +#1946        �!oم  •J   	oأ���o(� Co    ا�-�oاق و�4آ!�o، و
4(>�o9�R *!oن �!�     .�o�FR7 ا���oدة ا���د�o� ،�o()� �o;� ��و74آ17oت، ��oJ' أو�)7o"7� �oع        

#+ 4(3!\ أ�9 إ?&�oءات أو أJ��oل    ?)�ي دR$� وا��3ات �8 روا#	ه�� ���;gآ!	 C� I$J ا�-�اق
��ة Io$J ا��oZ!3?�ت     I$J ا�()o4 �9�o^�� ا?�o!�ب ا��!7o2� .�oرة     !o�$� أو �o!-!��    +o# 7اءo�

                                                           

  .31، ص1991القاهرة،  "معارك المياه المقبلة في الشرق األوسط" محمود سمير احمد )1(
 
لدولية في األغراض بشان قانون استخدام المجاري المائية ا 1997اتفاقية األمم المتحدة لسنة " قانون المياه " منصور العادلي  )2(

 .96، ص1999 ، دار النهضة العربية االسكندرية، 1غير المالحية،  سلسلة المياه 



 

 

 +o"راiأو ا �!و?Vo2  . ا�;�آ!oـ� Io$J أن 9;��o� ا�-�oاق ��o%4!_ إ?&�oءه�       اiرا"+ ا�-�ا
  -: ا���و74آ7ل I$J �� 9$+ ا���دة ا�:���� ��

•   �o9أ Io$J ع ا�-�اقGإ� I$J �!��7 �4آ%� C#ـ�ر        74اo
4 	o �o9��&�oر89 ��<Jg� �o��oل ا�7
 .	o#ا�()��9 أو روا 	أ� I$J إ?&�ءه�    �o-R ض�o[� boن       وذ��o%�Eر ا	o Io$J م	o:4 ل�o�Jiا

��  )1(.�4آ!� �$2�� ا�-�اق آ�� 4:	م �$2
ا�-�ا!�o ـ ا�;�آ!�o      و8o ا�-�oاق و�4آ!o# �o+ أ?
�oة ���oZ ا;R��oع ا�$�o)K         1980و#�oJ +oم    •

 �oo23ا� +oo# ورد 	oo:coo)� n��oo ا�:�ooص ����!�oo. ا� ا��&oo;�آ� �$;-�ooون ا1;�oo2دي وا�oo)3+، و
" oo!)# �oo)K� د�oo
�&oo;�آ� �Gooل �oo)��9 �	را��oo ا��7ا"oo!8 ا��;-$
�oo  �اCo34 ا���#�ooن Ioo$J ا?-

             	o
-� �o,GAت ا��o�7%���$;$� �o�	o9	 ��oA��, �)o و�;o	IJ ا� �!;)o� ة	o� لGo� �o!�!$Eا .�!����
  Io$J ع�o�;Rق      ا�oo���oo;7ى وزاري �;
!5�oo;? *!o' أJ��oل ا�$�oo)K ا��o!)3 ا��&oo;�آ� �;o"7![ ا�

4�	o9	 ا�%�!�o ا��(��o��       وا�REاءات ا�;o>74 +o+ �)�o ا�$�o)K ا��o!)3 ا��&o;�آ�       Io7ل إ�o>7$�
  )2(".وا��-
��7 �� ا��!�. ا�;+ 9�;�R)� آ� �$	 �� اi?)�ر ا��&;�آ�

oZـgo� Iن 7o%4ن آ�!�o ا��!�o.        1987و-Vo �4آ!�o و�7oر�oJ �9م      • �o;^� �oا�7oاردة Io$J    ا�34
    ،�o!ـ+ �4آo# 74رك�o4أ 	ء �ّGود ا�;�آ!� ـ ا��7ر�9 أ,(�ء إ�	�، ),�o  /3مo�)50ـ�� 1 9
o� �oJ     ا�

7co ا��&�oوc!$J     +o# �J ا�-�اق آc?7 1 اJ;�ضوه7 ا�341ق ا�\ي 
� �� I?دiا 	�9$�+ ا�
V �3;�ة ��ء �ـّ	 أ74�4رك �!�. ?)� ا��3ات، آ�� أ?c ا�34ق^� .  

�	9	 ��2 ا�-ـــ�اق �oـ   وّــ8 ا�-�اق و�7ر9ــ� �J +#1990م  •;� +Z
9 �ً;% 58(ا�34ـً� �^
 )% 42(+ ?)� ا��3ات J(	 ا��	ود ا�;�آ!� ا��7ر�9 و�7o� �2رo� �9ـ   # �� ا��!�. ا�7اردة )

   .و��!� ا�;7<� إ�I ا�34ق ,G,+ و?)�5+ �7ل ��� �!�. ا��3ات �ـ8 �4آ!� �()�
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الفصل الثاني ـــ اسهام االدارة المتكاملة للموارد المائية في تحقيق التوازنات         

تمهيد          

ازمة المياه العالمية هو مراجعة كبرى للطريقة التي نوفق بها  ان ما يحتاج اليه لكي نتفادى      
بين مطالب المجتمعات والموارد المتاحة بدال من العودة الى النهر من اجل المزيد من المياه 

.العذبة في كل مرة يحدث فيها خلل ومع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين وجد   
القلق بشان  ضالتهم ازاء" االدارة المتكاملة للموارد المائية"المهتمون في شؤون الموارد المائية من 

االفتقار الى التعاون وسط كوكبة من الوكاالت التي تتعامل وادارة المياه لتوليد الطاقة وامدادات 
واذا كان واضحا معنى االدارة في . والمالحة والسيطرة على التلوث وزراعة االسماك  المياه والري

لالشارة الى الحاجة للتنسيق بين كل " المتكاملة " استخدم مصطلح  مجال االدارة المائية فان
دبلن  ومع ذلك وحتى مؤتمريتقسيمها شاطات قد تؤثر في موارد المياه و الوكاالت التي تدير ن

مصطلح االدارة المتكاملة للموارد المائية على اساس ان له  افسر  1992انيرو عام وريودي ج
قدمت  2000وفي عام  .معنى اوسع على الرغم من ان ماهية هذا المعنى لم تصغ بوضوح قط

عاما من المناقشة ال يوجد  40شراكة المياه العالمية التفسير الخاص بها بعد ان اقرت انه بعد 
.تعريف واضح  

فهنالك حاجة الى  ان سلطة هؤالء المخططين و نفوذهم في بعض الدول قد زادا بدرجة كبيرة      
ال نستطيع حل المشكالت باستخدام التفكير نفسه الذي قمنا به عندما . (اطار التقليدالتفكير خارج 

)اوجدنا هذه المشكالت .  )1(  

المائيةمفهوم االدارة المتكاملة للموارد  ـــ المبحث االول   

تطوير وٕادارة المياه و العملية التي تدعم تنسيق  بانهااإلدارة المتكاملة للموارد المائية  تعرف        

واألراضي والموارد ذات العالقة من أجل زيادة الرفاه االقتصادي واالجتماعي على نحو متكافئ 
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دارة المتكاملة من مكونات وتتألف اإل. دون أي أثر سلبي على استدامة األنظمة البيئية األساسية

اللجنة االستشارية للشراكة العالمية من اجل (وتعرف  .رئيسية مفيدة عند تطبيقها في أي مكان

  - : على ان )المياه

االدارة المتكاملة للموارد المائية هي عملية تتيح التنمية المنسقة للموارد المائية البرية وغيرها ”     
اكبر قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية الناجمة عنها وذلك  من الموارد ذات الصلة لتحقيق

1("بشكل منصف اليؤثر على استدامة النظم االيكولوجية الحيوية
(.  

-:كما يعرفها الباحث بانها  

االعمال التي من شانها تلبية االحتياجات المطلوبة من الموارد المائية لكافة االستخدامات     
ين كفتي العرض والطلب مع مراعاة حمايتها بيئيا دون المساس باحتياجات البشرية والتوازن ب

.االجيال القادمة  

   اساليبهاو  متكاملة للموارد المائيةالدارة أهمية اإل 
اهتمـام الخبـراء والبـاحثين المعنيـين  تنال قدمبادئ وأهداف اإلدارة المتكاملة للموارد المائية          

دارة هــذه االوســائل المتبعــة فـي الســابق لتنميــة المـوارد المائيــة، وضــعف  انجـاحبقطـاع الميــاه، بهــدف 
ـــة المـــوارد ـــاه وخصوًصـــا الميـــاه العذب االت قـــد أدت إلـــى وكانـــت هـــذه اإلشـــك. واســـتنزاف وتلـــوث المي

االهتمــام زاد  ممــا ه خــالل العقــود الثالثــة الماضــيةاإلخــالل بــالتوازن بــين العــرض والطلــب علــى الميــا
واالعتـراف بـأن النسـاء يلعـبن  بموضوع اإلدارة المتكاملة للمياه كوسيلة لتحسين إدارة الموارد المائيـة،

مج القطاعيـة ذات التكامل بين بـرامج الميـاه والبـرايتم  و. اومراقبته اوٕادارتهياه إليجاد الم اً مركزي اً دور 
ان التحـديات  كمـا. وتطبيـق أدوات مؤسسـية وقانونيـة لتحقيـق اسـتدامة المـوارد المائيـة العالقة بالميـاه

مفهــــوم اإلدارة يــــة طلــــب العملتت بلية لمواجهــــة شــــح المــــوارد المائيــــة وحســــن إدارتهــــاالحاليــــة والمســــتق
الميــاه  ياغة السياســات المائيــة، بعــد األخــذ بعــين االعتبــار عالقــةالمتكاملــة كقاعــدة أساســية فــي صــ
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 ويركـز .والدورة الهيدرولوجية للبلد المعني الجتماعية والسياسية واالقتصاديةبالخصائص الطبيعية وا
.المشاركة، والتشاور والتوافق، والمساواة، ومراعاة النوع االجتماعيهذا المفهوم على فكرة ا  

المتكاملة للموارد المائيةدارة اال مناهج  

تعتبــر كــل مــن العدالــة فــي التوزيــع واالســتدامة وحمايــة البيئــة المبــادئ االساســية لتحقيــق اهــداف     
مناسـبة وفعالـة  منـاهجة بشـكل متكامـل يجـب اسـتخدام السياسات المائية حتى تتم ادارة الموارد المائي

  -: مناهجومن هذه ال

  Integrated Approachالمنهج التكاملي  -

  Wholistic Approachالمنهج الشمولي  -

 Participatory Approachالمنهج التشاركي  -

 Economical Approachالمنهج االقتصادي  -

ويتقــارب كــل مــن المــنهج التكــاملي  والمــنهج الشــمولي الــى حــد كبيــر ويعتمــد هــذان المنهجــات      
تســتلزم وضــع السياســات المائيــة  التــي المائيــةعلــى ان محدوديــة المــوارد المائيــة وحساســية االوســاط 

.)1(القطاعية في اطار السياسة الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة   

ويســاهم هــذان المنهجــان فــي حــل مشــاكل مائيــة متعــددة اال ان تخصــيص الميــاه وادارتهــا فــي      
تقلة ممــا يــؤدي الــى تــدني كفــاءة معظــم القطاعــات كالشــرب والصــناعة والزراعــة يــتم بصــورة شــبه مســ

امـا  .استثمار الموارد المائية المتاحة وتدهور الوضـع المـائي وخاصـة فـي االحـواض المائيـة الجوفيـة
المـــنهج التشـــاركي فيقتضـــي التفاعـــل بـــين واضـــعي السياســـات المائيـــة والجمهـــور وهـــذا يعنـــي اتخـــاذ 

لمشــروعات المائيــة ولكــي يــتم التعــاون القــرارات بالتشــاور مــع الجمهــور واشــراكه فــي تخطــيط وتنفيــذ ا
يتعـــين علـــى الســـكان ة والشـــعبية علـــى مختلـــف المســـتويات والتكامـــل والتنســـيق بـــين الجهـــات الرســـمي
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لعـــب كـــل مـــن التثقيـــف ليادات تعبـــر عـــن مصـــالحهم ورغبـــاتهم تنظـــيم انفســـهم فـــي جمعيـــات او اتحـــ
لتكامل بين الجمهور وواضعي السياسات المائية اواالرشاد والتوعية دورا فاعال لتحقيق   

وتعتبر المبادئ االقتصادية من االدوات الفعالة التي يمكن استخدامها لحل المشكالت المائيـة       
فالمبـــادئ االقتصـــادية تســـهم فـــي رفـــع كفـــاءة اســـتعماالت الميـــاه وهنـــاك انعكاســـات هامـــة للنشـــاطات 

الــوطني كمــا ان للسياســات االقتصــادية انعكاســات هامــة  المختلفــة فــي قطــاع الميــاه علــى االقتصــاد
على مجمل الطلب على الماء فاستراتيجية التنمية والسياسات المائيـة والنقديـة والتجاريـة تـؤثر بشـكل 

.)1(المختلفة  اواستعماالته ياهمباشر وغير مباشر على طلب الم  

العرض والطلب مفهوميادارة المياه بين      

مما انعكس  سوء وتخلف الكادر العلمي والتقنيتعاني إدارة المياه في دول العالم النامي من       
السكان من مياه من على المياه وبالتالي حرمان أعداد كبيرة ) العرض والطلب ( على كفتي 

ومع  ةوٕانما على تنمية الموارد المائيولم يقتصر تأثير سوء إدارة المياه على التوزيع العادل . الشرب
تراكم التأثيرات السلبية لسوء اإلدارة واإلهمال لمشاريع التنمية المائية لسنوات عديدة برزت مشكلة 

فالتقديرات المالية بلغت أرقامًا . التمويل المالي إلعادة إصالح العالقات اإلدارية والتنموية الضرورية
مما دفع  اصة في الدول الناميةى تغطيتها خالموازنات العامة للدول علعليها فلكية غير قادرة 

المختصين للبحث عن بدائل جديدة عبر إشراك القطاع الخاص في تحمل جزًء من المسؤولية عن 
تعني إدارة العرض والطلب، فإدارة العرض تشمل كافة "كذلك  .الدولة خاصة بشأن اإلدارة والتنمية

وٕادارة الطلب تشمل كافة . ستغاللهااألنشطة الالزمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها وا
وتقوم عملية التخطيط على  واألنماط األفضل الستعمال المياهاآلليات الالزمة لتحقيق المستويات 

)2(".البدائلر الختيا الالزم دمج هاتين اإلداراتين في عملية واحدة لتوفير األساس التحليلي  
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على  تطبيقهالذي يسعى النظام الدولي الجديد )  سوق المياه( للمياه أن المفهوم االقتصادي        
. قد يدفع المنطقة لمزيد من التوتر ي تعاني أصًال من أزمة مياه حادةمنطقة الشرق األوسط الت

فسلعة المياه ستكون تحت الطلب وسيكون العرض التركي ذو اإلمكانيات المائية الكبيرة هو المحدد 
.مياه البحار ذات الكلفة العالية عدا تحلية مائية منافسة ية لعدم وجود أسواقلسعر الوحدة المائ  

وعليه فإن االحتكار التركي لسوق المياه سيولد أزمة جديدة وفق هذا المفهوم الجديد، 
إدارتي فان لذا  باإلضافة إلى عدم تطابق هذه المفاهيم ومبادئ القانون الدولي لألنهار الدولية

مفهوم إدارة الموارد المائية يتأطر بالتشريعات والخطط  ضمنالعرض والطلب على المياه 
إعداد الكادر والبحوث المائية وتنظيم اهمها جراءات الالمستقبلية للتنمية وكذلك بجملة من إ

المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد خطة قصيرة أو طويلة اآلجل لتنمية الموارد المائية والتي 
  .والتشاركي واالقتصادي الشمولي ة هيج العلمياهتستند لعدد من المن

لالستفادة من مصادر المياه تعتبر إدارتا العرض والطلب من اهم الوسائل المتاحة والناجعة      
ان ادارة الطلب لم يتم التركيز  كما  التركيز يكون عادة على ادارة العرض اكثر من الطلب ولكن

مثل الترشيد بوسائله المختلفة مما يجعل  متاحةذلك من خالل بعض الوسائل العليها اال مؤخرًا و 
وقد يكون من االجدى التركيز اكثر على  العرض والطلب وهذا شيء مهم جداً هناك توازن بين 

ادارة الطلب في البداية لمعرفة الحاجة الحقيقية للمياه المطلوبة والمتاحة وبذلك يكون هناك رؤيا 
 ارات المطلوبة  محليًا او دولياً ستقطاب االستثمواضحة بخصوص ادارة الطلب مما يساعد في ا

.ولتحقيق التوازن بين ادارتي العرض والطلب  

 العالقة بين إدارة الطلب واإلدارة المتكاملة للموارد المائية 



 

 

إن فكرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية أصبحت محل تأييد منذ أوائل التسعينات، واكتسبت      
وفي الوقت الحالي أصبحت معظم بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا . العالم قبوًال واسعًا عبر

)1(.لديها استراتيجيات شاملة للمياه أو خطط مائية  

وتعتبر سياسات إدارة الطلب على المياه ضمن اآلليات الرئيسية  التي يتم من خاللها تنفيذ      
وتستخدم تلك اإلدارة المتكاملة للموارد المائية آليات . اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بصفة عملية

واختيارات متعددة إلدارة الطلب على المياه وذلك لصلتها الوثيقة باإلدارة المتكاملة وليس مجرد 
  .تنمية الموارد المائية

كآلية لتحقيق ) العرض والطلب( ينظر البنك الدولي إلى مفهوم إدارة المياه بشقيهكذلك       
تفسيرات مختلفة    )العرض والطلب( ولكن لهذين المفهومين. )2(االستخدام األمثل والنوعي للمياه

في المنظمات الدولية فالبنك الدولي يركز بشكل أساسي على مفهوم إدارة الطلب للوصول إلى 
أثيراتها تحديد االستخدام األمثل للمياه دون األخذ باالعتبار المعايير اإليجابية إلدارة العرض وت

لها تفسير أخر لمفهومي ) إدارة التعاون الفني لألمم المتحدة ( االجتماعية في حين نجد هيئة 
ن يشكالن وحدة جدلية على افتلك اإلدارة ال تفصل بين هذين المفهومين اللذ"  العرض والطلب 

ت المؤثرة في فإدارة العرض لديها تتمثل في اإلجراءا. النحو المتعسف الذي يتبعه البنك الدولي
كمية المياه أو نوعيتها لدى دخولها في نظام التوزيع بينما إدارة الطلب تتمثل في اإلجراءات التي 
تؤثر في استعمال المياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيع بعبارة أخرى فان إدارة العرض تتمثل 

ا تهتم إدارة الطلب بالمعايير في اإلجراءات الموجهة نحو عمليات البناء واألعمال الهندسية بينم
لدى البنك الدولي حول وجوب دفع ) إدارة الطلب ( وكما يتمحور مفهوم  .والسلوكية االجتماعية

   )3(.التلوثي المستهلك للقيمة وكذلك وجوب دفع القيمة الحقيقية لمسبب
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Prepared for Ministry of Foreign Affairs,  2001, p89.  

FAO, The sixth world food survey , FAO, Rome ,1996, p76. )2(  
 )3( Falkenmark , M. and Lindh G. ' Water and economic development, ' in Gleick p. (Ed.)Water in 

Crisis, OUP, Oxford,  1993 , p109. 



 

 

ر في األساليب ويحتاج تبني وتطبيق مفهوم اإلدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تغيي        
المستخدمة حالًيا في تقييم وتنمية المصادر المتاحة في إدارة المياه وعملياتها وكيفية تطبيقها تحت 

(وقد دفع هذا األمر بمنظمات . ظروف مختلفة Global Water Partnership   ( الى الشراكة
بإجراء والتي تبدا بتحديد الطلب وامداد المياه الذي يرتبط بدوره  المياه  ادارة العالمية في مجال

دراسات تقييم إلمدادات المياه السطحية والجوفية، وتحليل التوازنات المائية، والعمل على إعادة 
.استخدام المياه العادمة، وتقييم اآلثار البيئية لخيارات التوزيع واالستخدام  

طلب  موازنة المياه بين العرض وال    

يجب التركيز على المياه لتخفيض معدالت الزيادة المتسارعة للطلب في القطاع البلدي        
وتقليل الكلف المالية واالقتصادية إلنشاء محطات التحلية وتشغيلها وتخفيف األضرار البيئية التي 

)1(.من خالل الخيارين قد تنتج عن اإلنتاج المكثف منها  

التي تصل في بعض  نسبة التسربات في الشبكة البلديةهو العمل على تقليل  -: الخيار األول 
وذلك من خالل وضع برامج  اه المزودة الكلية بواسطة الشبكةفي المئة من المي 40إلى  الدول
والتي أثبتت بعض التجارب العالمية أنه يمكن تقليلها إلى  انة المستمرة والكشف عن التسرباتللصي

في المئة في مدينة فوكوما في اليابان بواسطة برنامج  5جدا وصلت إلى مستويات منخفضة 
في  نطقةولنا أن نتخيل كمية المياه التي من الممكن توفيرها في دول الم. متكامل إلدارة التسربات

.حال الوصول إلى نسب مقاربة لهذه النسبة  

والذي يتراوح  استهالك الفرد في القطاع البلدي هو العمل على تخفيض معدل -: الخيار الثاني 
يمكن  الذي للفرد في اليوم لتر 700في بعض الدول إلى معدالت عالية جدا تصل إلى أكثر من 

ا من بقيمة المياه عموما، وفي القطاع البلدي خصوص ه من خالل رفع الوعي في المجتمع تحقيق

                                                           
 .124ص ، 2003،دمشق " دارة المتكاملة للموارد المائيةإلا" صاحب الربيعي    )1(       



 

 

ترشيد المياه في مواصفات التقنية التي تعمل على وٕادماج المواصفات  خالل برامج الترشيد الفعالة
)1(.سياسة واقعية لتسعير المياه في القطاع المنزلي تحفز على الترشيد ةغياوص المباني  

فإنه يمكن المساهمة  اللذين يقعان داخل القطاع البلديوٕاذا تم العمل على هذين الخيارين،      
 خارج القطاع البلدي فهناك أيضاو ة في القطاع بشكل كبير في تقليل معدالت الطلب المتصاعد

وخصوصا في القطاع  رلهدف المذكو الكثير من مناطق الحل التي يمكنها أن تساهم في تحقيق ا
من المياه  %90ستخدامات المياه لهذا القطاع نحوحاليا تبلغ ا .الزراعي المستهلك األكبر للمياه

سبة توفير في المياه المستخدمة في هذا القطاع، وٕان فإن أية ن ولذلك. لكلية المستخدمة في الدولا
كانت قليلة ستؤدي إلى توفير كميات كبيرة ومعنوية من المياه الكلية المستخدمة ويمكنها أن تكمل 

وبالنظر إلى  .احتياجات القطاع البلدي وتقلل من اللجوء إلى محطات التحلية لسد هذه االحتياجات
نسبة (تبلغ كفاءة الري  فان وبحسب الدراسات. الزراعي من المياهلحالي للقطاع حجم االستهالك ا

) كمية المياه التي يستخدمها المحصول الزراعي فعليا من كمية المياه الكلية المستخدمة في الري
 )الري بالغمر(في المئة، وذلك بسبب استخدام طرق الري التقليدية المهدرة للمياه  50 - 30من 

المئة  70إلى  50، ما يعني أن ما نسبته ري بااللواح تعني نفس الطريقةاو الري السطحي او ال
من المياه المستخدمة ال تستخدم من قبل النبات وٕانما تضيع إما عن طريق التسرب األرضي أو 

)2(.التبخر  

    - :حجم الطلب على المياه أهم الطرق لتقليل

  .اعتماد طرق الري الحديثة  -1
  .الضائعات  لمنعإعادة صيانة شبكات المياه   -2
   .طرق تقنية وقانونية اعتماد   -3
   .إجراء دراسة دقيقة وحصر شامل للموارد المائية  -4
   .إجراء تعديالت على السياسات المائية  -5

                                                           

 .9ص،  2011، حمص ، " ألمثل للموارد المائية المتاحة اإلستخدام ا"المؤتمر العلمي الدولي للمياه   )1( 
" العربيام مياه الري في الوطن دراسة تقويم أثر السياسيات االصالح االقتصادي على استخد" وحيد علي مجاهد واخرون )2( 
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   .سن قوانين وتشريعات جديدة خاصة بالمياه  -6
   .إجراء تنسيق بين جميع قطاعات الدولة  -7
   .للمزارعين بعملية تقنين المياه ربط الدعم الحكومي  -8

  -:أما المعايير األساسية آللية العرض فتتمثل بـ  

وتأمين  دالة في توزيع المياهالمتطلبات المائية لجميع السكان لتطبيق مبدأ الع تامين -:أوال ً 
وغيرها  ومنها القطاعين الصناعي والزراعيالمتطلبات المائية للقطاعات التنموية الجديدة 

وتنمية الموارد  المائية المتاحة وحجم المتطلبات لق حالة من التوازن بين حجم المواردوخ
. المائية والمحافظة عليها من التلوث لتأمين الحاجات المستقبلية  

-: وهي الُسبل األساسية لزيادة حجم العرض المائي - :ثانياً   
.تتمثل بإعادة استخدام مياه الصرف  -1  

.استمطار الغيوم   -2  

.تحلية المياه  -3  

.استيراد المياه  -4  

.إذابة الجبال الجليدية  -5  

.استثمار الموارد المائية الجوفية  -6  

.حصاد األمطار -7  

  .)بناء السدود والخزانات المائية ( تكنولوجيا الري    -8
  .استخدام نباتات عالية الجودة وغير شرهة للمياه  -9

  .يعادله من استيراد المياهالموازنة بين اإلنتاج الزراعي وما  -10
 .مثلاألشكل التثمار الظروف المناخية باس -11
حصاد الضباب وهو بوضع طبقات من النايلون المثقب بشكل عمودي على اتجاه  -12

 .حركة الضباب



 

 

للموارد المائية التنمية المستدامةاالدارة المتكاملة للموارد المائية و    

هكثر إلحاحا في مواجهة ما أسفر عنالمائية ألقد أصبحت اإلدارة المستدامة للموارد     تنامي  
وهو الوضع ن زيادة الطلب على الغذاء األفضلعدد السكان والتنمية االقتصادية م الذي تفاقم  

خوضاع المائية نتيجة لتغير المنابسبب تقلب األ .  )1( وتواجه بلدان في أفريقيا والشرق األوسط  
وبحلول. وجنوب آسيا إجهادا مائيا شديدا ، سيعيش نحو أربعة مليارات شخص أي 2025عام  

حشد ويتمثل التحدي في . للفيضانات والجفاف نحو نصف سكان العالم في بلدان معرضة
وتقييد اإلمكانيات اإلنتاجية للمياه وتحقيق األمن المائي األساسي اآلثار التدميرية  . وبحلول عام  

أكثر من ثلث(مليار نسمة  2,3سيزيد عدد سكان العالم بأكثر من  2050 عدد سكان العالم  
وستتطلب تلبية االحتياجات من الغذاء مستقبال ترشيد استخدام). حاليا المياه ومصادر إضافية من  

ياهـــــــــوذلك بغرض مساندة الطلب المتنامي على الم المياه وسيزيد الطلب على . ألغراض الزراعة 
قيرةالطاقة أكثر من الضعف في البلدان الف والناشئة، وسيأتي معظم العرض لتغطية هذا الطلب  

وأدت زيادة الطلب على المياه إلى تسارع وتيرة استخراج المياه الجوفية   (2).من الطاقة المائية
في 20التي تمثل  اه الجوفيةويتزايد استخراج المي. معدل إعادة التغذية الطبيعية بمعدل يفوق  

والنمو ساندة الزراعة المعتمدة على الريرعة لمبس المائة من إجمالي االستهالك والتنمية  العمراني 
.الصناعية غالبا ما تتعرض الموارد المائية للتلوث لمناطق الحضرية من العالم الناميففي ا  بسبب  

إلى الحد المؤدي إلى تدهور حالة األنهار في النفايات البشرية والصناعية مما  المناطق الحضرية 
بيرًا على نوعية الحياة في هذه المناطق، ويحدثيؤثر تأثيرًا ك آثارًا واسعة النطاق على الصحة  

.وجودة البيئة )3(  

مجاالت التنمية المستدامة   

                                                           
    )1( UNESCOWorld water balance and water resources of the Earth , UNESCO, Paris, France, 

1974,1978.p81. 
)2(  Morgentau , H.JPolitics among nations, Knopf, New York , USA. 1948, p30. 

 .28-23ص  ،1986، القاهرة  "لموارد المائية في الوطن العربيا"عز الدين فراج - )3(



 

 

تتطلب التنمية المستدامة تحسـين ظـروف المعيشـة لجميـع النـاس دون زيـادة اسـتخدام المـوارد 
التنميـــة المســـتدامة فـــي ثالثـــة وتجـــرى . الطبيعيــة إلـــى مـــا يتجـــاوز قـــدرة كوكـــب األرض علـــى التحمـــل

إن . التنميـة االجتماعيـةوكـذلك  مجاالت رئيسة هي النمو االقتصادي، حفظ الموارد الطبيعيـة والبيئـة
من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضـاء علـى الفقـر مـن خـالل التشـجيع علـى 
 اتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة دون اإلفراط في االعتماد على الموارد الطبيعية.(1)

للمياه أهداف التنمية المستدامة    

تهــدف االســتدامة إلــى ضــمان إمــداد كــاٍف مــن الميــاه ورفــع كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي التنميــة 
وتهــدف االســتدامة االجتماعيــة إلــى تــأمين الحصــول علــى . الزراعيــة والصــناعية والحضــرية والريفيــة

وتهـدف االسـتدامة . لالستعمال المنزلـي والزراعـة الصـغيرة لألغلبيـة الفقيـرةالمياه في المنطقة الكافية 
البيئيــــة إلــــى ضــــمان الحمايــــة الكافيــــة للمســــتجمعات المائيــــة والميــــاه الجوفيــــة ومــــوارد الميــــاه العذبــــة 

كما تهدف التنمية المستدامة الـى تحقيـق االمـن الغـذائي والصـحي والخـدماتي  .ةوأنظمتها اإليكولوجي
)2(.فرادودخل اال  

 دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة  

إذ يمكن تسخير اإلمكانات الال  ورًا مهمًا في التنمية المستدامةدتقنية المعلومات  تلعب
 تدامة اقتصادية واجتماعية وبيئيةمتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحالل تنمية مس

-:كما يليو وذلك من خالل تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة   

ـــا المـــوا .1 ـــز أنشـــطة البحـــث والتطـــوير لتعزيـــز تكنولوجي ـــدة ر تعزي ـــا المعلومـــات د الجدي وتكنولوجي
  .واعتماد اآلليات القابلة لالستدامة واالتصاالت والتكنولوجيات الحيوية

                                                           
 .104ص، 1994 تعاون العربي ،وال مجلة النفط " ئة وانعكاساتها على الوطن العربيقضايا البي" الحناوي عصام    )1(
، 1999، نيويورك ، األمم المتحدة حالة البلدان العربية، " الحكوميةالتنمية المستدامة ودور المنظمات غير "حمزة نبيل    )2(

 .171ص



 

 

ت معينــــة مســــتندة إلــــى التكنولوجيــــات تحســــين أداء المؤسســــات الخاصــــة مــــن خــــالل مــــدخال .2
    .الحديثة

 بهـدف تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة ي العلوم والتكنولوجيا واالبتكارتعزيز بناء القدرات ف .3
ـــائم علـــى المعرفـــة ـــدة لتعزيـــز  فـــي االقتصـــاد الق ـــاء القـــدرات هـــو الوســـيلة الوحي والســـّيما أن بن

  .عمل جديدة وتقليص الفقر التنافسية وزيادة النمو االقتصادي وتوليد فرص
بحيــث يــتم  .ويــل المجتمــع إلــى مجتمــع معلومــاتيوضــع الخطــط والبــرامج التــي تهــدف إلــى تح .4

   إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
تكنولوجيـا إعداد سياسات وطنيـة لالبتكـار واسـتراتيجيات جديـدة للتكنولوجيـا مـع التركيـز علـى  .5

  .المعلومات واالتصاالت

دور االتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة   

حيــــث تســــاعد علــــى التغييــــرات  أساســــيًا لنجــــاح التنميــــة المســــتدامةعنصــــرًا  المعلومــــاتتعــــد    
الغذائي وسـبل وتساعد على تحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن  تماعية واالقتصادية والتكنولوجيةاالج

 لــى النــاس لكــي تحقــق الفائــدة منهــاإالمعلومــات  يــر أنــه ال بــد مــن نقــل هــذه غ .الريــف المعيشــة فــي
تنميـة الكثيـر مـن الوسـائط مثـل ويكون ذلك من خالل االتصاالت حيث تشمل االتصاالت مـن أجـل 

والطــرق المتعــددة الوســائط لتــدريب المــزارعين وشــبكة اإلنترنــت  ذاعــة  الموجهــة للتنميــة المجتمعيــةاإل
ين البـــاحثين ورجـــال التعلـــيم والمرشـــدين ومجموعـــات المنتجـــين ببعضـــها الـــبعض وبمصـــادر للـــربط بـــ

)1(.المعلومات العالمية
 

ألمنالمتكاملة واإدارة المياه       الغذائي والبيئي 

كما . ياه على األمن الغذائي والبيئيوتعني التركيز على أثر تدهور حالة األرض والم    
للسياسات المنطوية على تحديد األولويات واألنشطة البحثية المواجهة تهدف إلى توفير أساس 

.للتدهور وتقلل من أثره على األمن الغذائي لألسر وفقدان خدمات النظام البيئي األخرى     

                                                           
 .240، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  "الواقع والتحديات،األمن المائي العربي" منذر خدام   )1(



 

 

    استخدام المياه السطحية والجوفية  ادارة

كليهمـــا يشـــكل إحـــدى طـــرق االســـتخدام األمثـــل  حيـــث ان اســـتخدام الميـــاه الســـطحية والجوفيـــة    
وال تتزامن دائمًا الفترات التي يكثر فيها هطول األمطار والفترات التـي تسـّجل فيهـا . للمياه مع الوقت

أقصى نسبة ميـاه جاريـة مـع فتـرات الطلـب المرتفـع علـى الميـاه ممـا يعنـي أنـه باإلمكـان تخـزين قسـم 
المـوارد المائيـة  ةر فـي الجمـع بشـكل منّسـق بـين نوعيـيكمن السوي. من المياه في خزانات وفي التربة

هــذه للحــد قــدر اإلمكــان مــن اآلثــار الســلبية علــى الصــعيد المــادي والبيئــي واالقتصــادي الناجمــة عــن 
  )1(. استخدام كل منهما على حدة

  ادارة استخدام مياه الصرف الصحي   

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعـد معالجتهـا عـادٌة جاريـة فـي بعـض البلـدان األفريقيـة    
االســـتخدامات الصـــناعية والزراعيـــة والمجتمعيـــة النـــاتج مـــن وقـــد يشـــكل )  تـــونس، مصـــر، المغـــرب(

 الميــاه الملوثـات إعــادة تـدوير القســم األكبـر مــنتركيــز وبعـد انخفــاض . المحليـة مصــدرًا هامـًا للســماد
ال تـتم معالجـة  فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى لكـن فـي معظـم البلـدان. في الزراعة استخدامهال

إال أنهـــا تشـــكل مصـــدرًا هامـــًا للزراعـــة فـــي المنـــاطق . ميـــاه الصـــرف الصـــحي المســـتخدمة فـــي الـــري
  )2(. وال بد من معرفة وقعها على خصوبة التربة على المدى البعيد. الحضرية وشبه الحضرية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  عبد العزيز مخيمر، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، القاهرة ،  دار النهضة   )1(

 . 89، ص1986العربية،       

الـدورة التدريبيـة حـول اسـتعماالت الميـاه المالحـة " صالحية المياه للري وعالقتها بالتربة والمحاصيل المرويـة"عبد الجواد، الجيالني )2(
 76ص، 1998، سوريا ،دمشق، )أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ، للمهندسين التونسيين



 

 

 

  

 

وجوب التنسيق بين المعطيات بتتمثل االدارة المتكاملة للموارد المائية  :ادناه) 5(الشكلومن 
.المكونة للشكل وما ينتج عنها لكافة المستويات الرئيسية الثالث  

  
)1(حالة الموارد المائية في الوطن العربي وأهمية إدارتها )  5( شكل رقم   

  المائية ادارة االزمات 
تتطـــــّرق أيضـــــًا اإلدارة المتكاملـــــة للمـــــوارد المائيـــــة إلـــــى الوقايـــــة مـــــن أزمـــــات الميـــــاه وٕادارتهـــــا    
يـؤدي ذلـك إلـى خسـائر فـي المحاصـيل  ففـي حـال وقـوع فيضـانات ). وثالفيضانات، الجفـاف، التلـ(

والمخزونـــات الغذائيـــة وٕالـــى انهيـــار اآلبـــار وٕالـــى القضـــاء علـــى طـــرق االتصـــال  ومـــن شـــأن االدارة 

                                                           
 .11ص،  2011، دمشق ، Acsad، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة عبد اهللا الدروبي ،   )1(
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الفعالة لألزمات الحد من تأثيراتها على المحاصيل وعلى توافر األغذية واحتـواء وقعهـا السـلبي علـى 
  )1(.الموارد الطبيعية األخرى ومكافحة التصّحر

ادارة وترشيد الموارد المائيةالقطاعات في  مشاركة  

دور في العملية  سلطة إدارة الموارد المائية بهذه المسؤولية ويكون للجهات ذات العالقةتقوم   
ومن هنا تقتضي اإلدارة المتكاملة للموارد المائية تغيير طبيعة اإلدارة الرشيدة والفعالة للمياه والتي 

ا لتطوير ُتعرف بأنها مجموعة األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية المعمول به
وتسعى اإلدارة  .)2(المستويات المختلفة في المجتمعتقديم خدمات المياه على ل وٕادارة الموارد المائية

وتحقيق العدالة  المنافع االقتصادية واالجتماعية الرشيدة للمياه إلى تحقيق الكفاءة من خالل زيادة
وأخيرا تحقيق االستدامة البيئية لحماية الموارد  الجتماعي ومنع النزاعات السياسيةلتعزيز االستقرار ا

وضع سياسات مالئمة، ومن خالل بمكن تحقيق مبادئ الكفاءة والعدالة وي. المائية المتاحة
حصول جميع الناس على مياه جيدة وبتكلفة معقولة وذلك من لالمشاركة الفاعلة من المجتمع 

ان تتولى اإلدارة  لجهةالوضع الخطير للمياه في العراق ال يمكن  تفاديخالل تحسين قدرته على 
قة لحقوق اإلنسان األساسية المتعل دولةوتتمثل االدارة المتكاملة بضمان ال  المتكاملة للموارد المائية

  )3(.إدارة الموارد المائية بالشكل الصحيح باستخدام أساليب اإلدارة الحديثة

 

 تقييم  االحتكار التجاري  لحجم الماء االفتراضي 

افي انتاج مُيعرف الماء االفتراضي بأنه حجم الماء العذب الذي يستهلك          سواء كان  
وقد ظهر مفهوم الماء االفتراضي في بداية التسعينات عام  .زراعيًا او صناعيًا او غير ذلك

                                                           

 .154، صمصدر سابق ،زمة المياه في الشرق األوسطا "محمود محمد محمود   )1( 

  .241ص، 2010 ، بغداد العراق وأزمة المياه في العالم،  لموازنة المائية في،افؤاد قاسم األمير    )2( 
مصادر المياه   ندوة " المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة " لموارد المائية في الوطن العربيتنمية ا   )3( 

 .50ص، 1986 ،الكويت ، واستخداماتها في الوطن العربي 



 

 

على يد جون انثوني آالن من جامعة لندن ومنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام يزداد به يومًا بعد  1993
سيما المرتبطة بانتاج الغذاء  يوم من قبل المختصين العاملين في مجال ادارة الموارد المائية وال

حتياجاته من مياه فمثًال يحتاج االنسان لتلبية ا اجات المرتبطة بالغذاء هي االعلىالن االحتي
ذاء الالزم لكنه يحتاج الى الف ضعف من هذا المقدار لتوفير الغ لترات في اليوم 5-2الشرب من 

لترًا او تفاحة  40من الخبز الى  رغيفاج لتر من الماء وانت 25بطاطا الى  ثمرةله  ويحتاج انتاج 
لو غرام واحد من وكي رلت 200لترًا وكأس حليب الى  135لترًا وبيضة واحدة الى  70واحدة الى 
. الف لتر من الماء 15غ من اللحم يحتاج الى لك 1بينما انتاج  من الماء لتر 1500القمح الى 

ها استيراد السلع الغذائية التي يحتاج انتاجها الكثير لذلك فإن الدول التي تعاني من ندرة المياه يمكن
وان تبادل .  لديهم من المياه بدل انتاجها محليًا وهو يخفف الضغط على الموارد المائية المتاحة

هو ما يطلق ول المصدرة الى الدول المستوردة السلع الغذائية يرافقه نقل للماء االفتراضي من الد
ضي مع انه ليس من الضروري دومًا ان تكون الدول الفقيرة بالموارد المائية عليه تجارة الماء االفترا

هي المستوردة للمنتجات الغذائية فمثًال االردن وهو من الدول العشر االقل بالمياه في العالم يصدر 
وتشير التقديرات حول حركة الماء االفتراضي كنتيجة . الحمضيات الى كندا الغنية جدًا بالمياه 

 - استراليا  -كندا  -ة المنتجات الغذائية الى ان اكثر الدول المصدرة هي الواليات المتحدة لتجار 
ريالنكا د وٕان أكثر الدول المستوردة هي ستايالن -البرازيل  -فرنسا  -فيتنام  -الهند  -االرجنتين 

يرها سنويًا بسبب وبلغ حجم المياه التي تم توف. وكوريا الجنوبية والصين واسبانياواليابان وهولندا 
مليار متر مكعب ويمكن للماء  455حوالي  2003التجارة العالمية للماء االفتراضي في سنة 

االفتراضي ان يساعد في تطبيق طريقة اسهل الدارة الموارد المائية والعادة توجيه االنتاج نحو 
لة للموارد المائية ان المناطق التي تتوافر فيها الظروف المالئمة لذلك يجب على االدارة المتكام

تضع في الحسبان تجارة الماء االفتراضي مقارنة مع خيارات اخرى الدارة المياه واالرض ويجب 
الربط بين السياسات الوطنية المتعلقة بتجارة الماء االفتراضي والسياسات المائية االخرى وان تجارة 

حسب ع من المياه ما بين الدول و الماء االفتراضي يمكن ان تكون وسيلة فعالة القتسام المناف



 

 

نه على العالم خالل الخمس والعشرين سنة القادمة اطعام ا )1( حسين التوقعات يقول الدكتور مرعي
وتعمل الدول ذات الندرة كرتنا األرضية أثناء هذه الفترة مليارات شخصًا جديدًا يأتي الى  3-2من 

لكن  عن طريق استيرادها من دول اخرى الغذائيةالمائية على تحقيق اكتفائها من المنتجات 
االستعاضة عن توفير المنتجات الغذائية المطلوبة محليًا باستيرادها من االسواق العالمية عبر 

 تأثر به مناطق الزراعات المحمية تجارة الماء االفتراضي يحمل سلبيات كما يحمل ايجابيات ت
استيراد الماء االفتراضي عبر الواردات الغذائية يسبب وكذلك فإن تخفيض االنتاج الغذائي المحلي و 

تجارة الماء االفتراضي على المستوى العالمي تبعات لان فتراجعًا في الوظائف وفي المقابل 
جيوسياسية متعددة مثل تأثير االسعار العالمية على الغذاء وفي المفاوضات واالتفاقيات الدولية 

وتمركز المواد الغذائية . ل اخرى في تلبية احتياجاتها الغذائية على دو  ما عن اعتماد دول ةوالناجم
مما االحتكار لسوق الغذاء العالمي  لدى عدد محدود نسبيًا من الدول في العالم يعطيها سلطة

يجعلها قادرة على التحكم بالدول الزبونة من خالل اجبارها على بناء تحالفات سياسية تفرض فيها 
عن تجارة الماء االفتراضي احتكارًا السواق الغذاء العالمية مما يمهد لظهور ينتج  خيراوا. شروطها 

ترفع من درجة  عالقات تجارية مشبوهة يتم بمقتضاها تصدير الغذاء بناء على تحالفات وصفقات
على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه الماء االفتراضي في الموازنة المائية التبعية السياسية 

عربية فإنه ال يعد عند معظم دولها جزءًا مهمًا من استراتجيات ادارة الموارد المائية للمنطقة ال
المتاحة فيها وذلك بدواعي الخشية من االعتماد على اسواق الغذاء العالمية التي ال تتمتع بشعبية 

ماء فظهور مصطلح ال. كبيرة نظرًا لنزعتها االحتكارية ونزوعها الدائم الى فرض الشروط المسبقة
بمستقبل واعد مع تزايد الجفاف وانحسار  )2(االفتراضي الذي يسوق عبر المنتجات الغذائية يبشر

طاولة  االفتراضي االمطار وتنامي ضرورات االمن وما الى ذلك وسيعتلي خاللها الماء
المفاوضات كما يفعل القمح اليوم وسيصبح محور المفهوم االقتصادي والقرار السياسي وسيقلب 

ور على رؤوس االقتصاديين الذين ظلوا طيلة عقود يسوقون للقيمة المضافة على صناعة االم
  .المنتجات 
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في االدارة المائية المتكاملةالبصمة المائية   

"أو" المياهبصمة " مفهوم  2002ظهر عام ,ضوء مفاهيم المياه  يف         water footprint "
اهوك ستر "والذى ابتكرها أحد خبراء هذا المجال وهو  Hoekstra  " محاولة للوصول لمؤشر  يف  

 وهو مفهوم متعدد األبعاد يمكن قياسه على مستوى الفرد أو,دولة  يأ يالستهالك المياه ف أساسي
بصمة وقد جاء كتابع لمفهوم ال. وصوال لمستوى الدولة  يرى أو صناعكيان تجا يأ السلعة أو

)1(.يالقرن الماض يمن التسعينيات ف ينالنصف الثا يالبيئية والذى بدأ ظهوره ف  

إلى معدل المياه المستهلكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على  رتشي والبصمة المائية      
. فله قياسات أكثر تعقيدا, أما على المستوى الدولة  .يقاس هذا االستهالك باللتر الفرديالمستوى 

ولكنه يشمل المياه العذبة المستهلكة . ال يعنى فقط األكل والشرب وٕاعداد األطعمة تهالك هنافاالس
اال معدل المياه  يإنتاج أى سلعة أو خدمة ما ولذلك فإن البصمة المائية لمنتجة ما ه يف

معادلة فإنها ستكون  يدنا وضع البصمة المائية للدولة فوٕاذا أر .  المستخدمة طوال عملية اإلنتاج
-: كالتالي  

معدل تصدير المياه  –االستهالك المحلى  يالمياه العذبة المستغلة ف= دولة ال هبصمة ميا
Virtual Water  exportاالفتراضية   Virtual  Water   معدل استيراد المياه االفتراضية+  
 import 

  فهناك. ويعطى لكل قسم تسمية معينة المياه ألي منتوج إل ثالثة أقسامبصمة    تقسم
إن بصمة الماء األزرق  .بصمة الماء الرماديو  رألزرق، و بصمة الماء األخضبصمة الماء ا

هي حجم الماء العذب المستخدم فعليًا مضافًا له حجم المياه السطحية والجوفية المتبخرة إلنتاج 
البضاعة والخدمات الالزمة إلنتاج هذه البضاعة. أما بصمة الماء األخضر فهي كمية المياه 

زءًا من تعريف لمياه األمطار المخزونة في التربة وأصبحت ج األخضر وهوالمتبخرة من الماء 

                                                           

 .126، صالمصدر السابق نفسه هوك سترا،  )1( 



 

 

هو الماء الملوث والمنتج أثناء عملية إنتاج البضاعة والخدمات المالزمة  والماء الرمادي. رطوبتها
          .إلنتاجها

ماء العذب الالزم لتخفيف التلوث إلى الدرجة التي يصبح ويحتسب الماء الرمادي بحجم ال 
وٕانما  يفترض هنا حجم جميع الماء الملوثأي أنه ال  ماء الملوث بمواصفات الماء العذبفيها ال

نظرا لخطورة و  .حجم الماء الذي يحسن الماء الملوث ليصل إلى مستوى مواصفات الماء العذب
يعكف  المستقبل يف والحديث عن احتماالت قيام حروب مائية بين الدول هقضية الميا

وفى  يالمائ  الشأن يدراسات المتعمقة فعلى إجراء األبحاث وال هعلوم الميا يالمتخصصون ف
فقط  ية مهمة ال تكون ذات بعد بيئكثير من األحيان يتوصل الباحثون لمفاهيم ومصطلحات مائي

)1(.أن ننتبه إليها يسياسية واقتصادية هامة ينبغعادا ولكنها أيضا تحمل أب من الواضح أن رفع و  
إن  .ولكنه مثل بصمة الكف يحمل خطوطا كثيرة ومتاهات أكثرليس يسيرا  ابصمة مياه العالم أمر 

 في إدارة المياه والمحافظة عليهاهو لمعرفة مدى الكفاءة  غرض من الدراسات والنتائج أعالهال
ويتوقع أن يتم التوسع بهذه الدراسات، من الجهات العالمية المهتمة بالمياه كاألمم المتحدة أو 

المعهد العالمي إلدارة المياه " International Water Management Institute كما أن . 
يأتي ويتوقع أن  أخذ هذا األمر بجديةيعددًا من الشركات العالمية إلنتاج االغذية والمشروبات بدأ 

). في حاالت الهدر(والماء السيئ  )حيث االستعمال الكفوء(ماء جيد  يوم يتحدث فيه الناس عن
إذ يتطلب معرفة بطرق اإلنتاج وكميات المياه الداخلة  هذا النوع من األبحاث في بداياتهعلمًا أن 

لهذا فإن  معقدة يحتاج إلى حسابات كثيرةكذلك  منتج والمواد الداخلة في اإلنتاجفي كل المراحل لل
ولكنها ستكون مقاربة جدًا في  األرقام المذكورة أعاله لمياه البصمة المائية قد ال تكون دقيقة جداً 

البصمة المائية إلى الحدود  العمل على تقليل إن المطلوب في كل األحوال هو  .أية دراسة مقبلة
ى توقع أن تصل هذه المقترحات إلوي دة يتداولها المعنيون فيما بينهموهناك مقترحات عدي الدنيا

منها وضع عالمات واضحة تحدد رقم البصمة المائية على  أوامر محددة في الفترة القادمة

                                                           
الجغرافية السياسية للموارد والنزاعات ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،  "المياه في الشرق األوسط"غائب  حبيب   )1(

 .54ص1998، ، القاهرة مطابع األهرام التجارية 



 

 

وكذلك وضع مواصفات محددة، وحدود ال يمكن تجاوزها لماء البصمة المائية للسلع . المنتجات
قوانين محددة تعاقب كذلك وضع مواصفات عالمية ومحلية لالسترشاد بها أو لوضع . المختلفة

وٕاعداد معاهد وأجهزة مختصة في جميع القارات  ذلك نشر أهمية تعميم هذه الثقافةوك. من يخالفها
.في كل دولة  لوضع المحددات  

المياه الخفية  تقديرات  

والذى ه االفتراضية أو المياه الخفية يرتبط مفهوم بصمة المياه ارتباطا وثيقا بمفهوم الميا
"جون آالن 1993اسسة عام  John Allan والذى يعد من أهم المفكرين   أحد أبرز خبراء المياه" 

فقد اختاره معهد ستوكهولم الدولى للمياه , وبناء على تأسيسه لهذا المفهوم . فى هذا المجال 
SIWI )1(.2008للفوز بجائزة ستوكهولم للمياه      

فالبشر ال   غير المنظوره  والمياه االفتراضية فكرة اقتصادية مبتكرة تبحث عن المياه
و لكن هناك جوانب الشراب واالستحمام وما إلى ذلك يستهلكون المياه فقط فى دواعى األكل و 

أخرى ضمنية لم يكن يتم تقديرها فى السابق خاصة فى مجاالت إنتاج األغذية والمنتجات 
. االستهالكية   

وتتأثر فى نفس الوقت  تميزها أيضاإن البصمة المائية للدول وكلما تميز البصمة صاحبها ف
عدل الدخل وطبيعة بأربعة عوامل محددة فى كل دولة تتمثل فى معدل االستهالك المرتبط دائما بم

وتساهم البصمة المائية بشكل عام فى وضع كل  ,ب فى كل دولةأى عادات الشعو  هذا االستهالك
بصمتها عن مدى اتفاق استهالكها مع فتفصح حتياج العالمى للموارد المائية دولة على خريطة اال

.اجاتها مواردها ومدى احتي  

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية " المائية أثناء النزاعات المسلحةالحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت " نيفراس زهير جعفر الحسي )1(

 .243ص، 2006حلب، 



 

 

بشدة بالبصمة  مفهوم المياه االفتراضية المرتبطفال يزال  وألن السياسة تدخل فى كل شئ
ن أن تشكل مكييرى أن المياه االفتراضية   فهناك من. را للجدل ومحال للدراسة والتنظيرالمائية مسا

.اإلقليمي يلى تحقيق األمن المائيساعد ع مماموردا إضافيا ألى بلد   

) بيعها بين الدول ويجيز  أى التعامل معها كسلعة لها سعر( مبدأ تسعير المياه  وويرى  مؤيد    
يصبح من المنطقى زراعة المحاصيل التى تحتاج لكميات كبيرة طبقا لمفهوم المياه االفتراضية و 

ى عملية للبالد الفقيرة مائيا لتحقيق نوع من التوازن ف من المياه فى المناطق الغنية مائيا ونقلها
أن مفهوم  كثير من رافضى مبدأ تسعير المياهوفى المقابل لذلك يرى ال .حفظ موارد المياه عالميا

االفتراضية هو مفهوم غير منطقى وغير واقعى ويتعارض مع كون المياه حق أصيل من  هالميا
قد يتم استغالل هذا المفهوم بشكل سيئ من قبل بعض  أيضا .حقوق اإلنسان وال يجوز بيعها
مائى فى زيادة حصتها من ى بلد مشتركة فى مجرى أو حوض ألالدول عند التحدث عن الرغبة 

ى صورة مياه افتراضية لدول فتعترض دول أخرى على ذلك بحجة أنها تصدر مياهها فالمياه 
)1(.وبالتالى ال يحق لها المطالبة بزيادة الحصة أخرى   

 

 

  ائيةحوكمة المال 

حوكمة       او المياه بإدارة الخاصة القرارات اتخاذ عملية في المؤثرة النظم مجموعة هي المياه   
ام تحديد هي ىومت المياه على يحصل  وغالبا وكيف عليها يحصل   على القرارات هذه تنطوي ما 
محدودة مائية موارد حول بوجود تنافس تتسم التي المناطق في خاصة هام سياسي عنصر . 
والثقافي السياسي الواقع عادة تعكس المياه حوكمة نظم فإن وبالتالي نيالوط المستوى على    
الحوكمةف  والمحلي  تتحكم التي النظم من متكاملة مجموعة إلى تشير معانيها ابسط في المائية 
                                                           

 ، دبي،  2009، الدار العربية للعلوم والنشر " القادم حول حق الحصول على الماءأزمة المياه العالمية والصراع " مود بارلو   )1(
 .99ص



 

 

.ٕوادارتها المائية الموارد بتطوير الخاصة القرارات بصنع عرفها   على.اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 
المستويات جميع على ما بلد شؤون إدارة في ٕوادارية واقتصادية سياسية سلطة ممارسة أنها . 
 من والمجموعات المواطنون يفصح التي المعقدة والمؤسسات والعمليات اآلليات الحوكمة وتشمل
ويسّوون مصالحهم عن خاللها )1(.القانونية ووجباتهم حقوقهم ويمارسون خالفاتهم   

 النظم من مجموعة" عن عبارة المائية"  بانها الحوكمة "للـ للمياه العالمية تعريف الشراكة
وٕادارة لتطوير المالئمة واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية السياسية  الخدمات وتقديم المائية الموارد 
يتزايدو  المجتمعية المستويات مختلف على المائية  المائية والخدمات الموارد حوكمة بأن االعتقاد 
ألطياف واسعة مشاركة بوجود فعالية أكثر تكون  المجتمعية المنظمات فيها بما المدني المجتمع 
الخاص والقطاع الحكومية غير والمنظمات  الحكومات لدعم ائتالفا معاً  تشكل بحيث واإلعالم 

تراواإلدا فيها والتأثير المحلية الحكومية   . تزدادو  )2(   هناك يكون عندما التلوث مثل قضايا أهمية 
ادةيز و  المياه في شح العرض على الطلب  . فيها الزراعية الملوثات تركيز يرتفع بحيث   وجهة ومن 
عتبري  ةيحوكم نظر ديتزا نتائج من  التلوث    .)3( الطلب 

  

المياه خداماتلحديثة ودورها في ترشيد استالتقنيات اي ـــ المبحث الثان  

تمهيد        

وعادة ما يزيد االهتمام بترشيد . الماء مورد محدود وٕامدادات المياه في المستقبل غير مؤكدة
ان استنزاف الموارد المائية يؤدي إلي آثار اقتصادية . المياه عندما تواجه المجتمعات خطر الجفاف

)4(.عميقةسلبية واجتماعية 
ج المحافظة جزءًا ال يتجزأ من براموتعتبر برامج المحافظة على المياه  

                                                           
  .311ص، 2005، دار صفاء ، عمان  " مقدمة في التخطيط التنموي اإلقليمي"عثمان غنيم    )1(
 .89ص، 1995عمان، ،دون ناشر" التلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا " محمد كمال عبد العزيز  )2(
  .66ص ، 1986، دار النهضة العربية ، القاهرة " لمنظمات الدولية في حماية البيئةدور ا" عبد العزيز مخيمر  )3(
مجال تطوير كفاءة استخدام الموارد البحوث المشتركة في الورقة القطرية حول تعزيز " عامر داود حسن، قتيبه محمد وسلمان،   )4(

 .38ص، 1999، بغداد" المائية في الزراعة العربية



 

 

وقد ظهرت مؤخرًا مفاهيم ومصطلحات جديدة تعبر عن طبيعة المرحلة  على الموارد الطبيعية
ان استعمال  .الحالية منها إدارة الطلب على المياه وكفاءة استخدام المياه كمفاهيم مهمة في الترشيد

عديدة  فالبد من استخدام طرق ري بديلة عن  الطرق التقليدية الرواء االراضي الزراعية له تبعات
ومن اهم هذه الطرق , من المياه % 85المستخدمة حاليًا والتي تستهلك أكثر من  الطرق القديمة

هي الري بالرش والري بالتنقيط   واستخدام الري  بالطرق غير التقليدية مثل عمليات تحلية  مياه  
الصرف الزراعي وكيفية اعادة استخدام المياه العادمة البحر المالحة ومياه الصرف الصحي ومياه 

او المنزلية والتي تسمى بالمياه الرمادية  كمياه الغسيل والتنظيف اما مصطلح المياه السوداء فيطلق 
كما ان هناك طرق ري اخرى منها الري  .على المياه الخارجة من خزانات المياه الثقيلة بالمنازل

مليات حصاد المياه من شانها رفع كفاءة الري  كما  برز في االونة التكميلي والري الناقص وع
االخيرة  موضوع  الماء االفتراضي وباستخدام هذه الطرق  نستطيع ان نضاعف كفاءة استخدام 
)1(.قديما من كمية المياه المستخدمة% 55ويمكن ان نوفر أكثر من % 90-85 المياه الى حوالي  

الرشيد رواءفي رفع كفاءة اإل التقنيات الحديثة ودورها     

تزداد كفاءة اإلرواء بدرجة كبيرة عند استخدام تقانات الري الحديثة و قد تختزل كميـات الميـاه    
المضــافة كمتطلبــات غســل او ال تكــون لهــا ايــة حاجــة ممــا يقلــل مــن االحتياجــات المائيــة الكليــة فــي 

  .)عمـا فـي الـري السـطحي للنبـات المـائيحيـث ال تختلـف حسـابات االسـتهالك (طرق الـري بـالرش  
ان جــزءا محــددا مــن مســاحة الحقــل تبتــل بالمــاء و ان المــاء يجهــز بــ فيتمثــلامــا فــي الــري بــالتنقيط 

مباشــرة الــى المنطقــة الجذريــة بــدون رش او تغطيــة ســطحية واســعة للحقــل بالمــاء ممــا يقلــل بدرجـــة 
لهـذا فـان العامـل الـرئيس الـذي يسـتهلك .  كبير من فواقد التبخر من سـطح التربـة او سـطح النباتـات

(transpiration)مــاء التربــة تحــت الــري بــالتنقيط هــو عمليــة النــتح   و هــذا يتطلــب اجــراء تعــديل   
.التقليدية المعتمدة للري السطحي و الري بالرش ) النتح +  التبخر ( على قيم االستهالك المائي   

 
                                                           

ورقة مقدمة لندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن " استخدام المياه لالغراض الزراعية في الوطن العربي" عبداهللا، عرعر  )1(
 .19ص.، ، 1997الكويت، العربي



 

 

  -:مفهوم عملية الري   
هو توصيل المياه الى التربة بطريقة أو بأخرى بهدف تزويدها بالرطوبة الالزمة لنمو           

)1(.النباتات دون فاقد في المياه  
   - :هو الهدف من عملية الري  

  .توفير الرطوبة الالزمة حول النباتات لحمايتها أثناء فترات الجفاف -ا          
  .زمة لنمو النباتاتتوفير الرطوبة الال -ب         

الحد من خطورة الصقيع  -ـج           
  .ص من األمالح الزائدةغسيل التربة للتخل -د         

.بة الفراغات األنبوبية في التربةتقليل نس -ه           
.ةاقتصادي عوائدرفع كفاءة المياه للحصول على أفضل  -ع            

  -:الري المناسبةلعوامل التي تحدد كمية ومواعيد ا  
  .نوع النبات المزروع - ا         

  .عمر النبات المزروع -ب        
  .الظروف المناخية السائدة في منطقة الري -ـج        

  .نوعية التربة من الناحية الفيزيائية و الكيميائية و الميكروبيولوجية -د        
  .الطريقة المستخدمة في الري -ه       

مصادر مياه الري    

وتعتبر المياه السطحية والمياه. ِيستلزم الري توافر مصادر كبيرة للمياه العذبة أو المعالجه          
 .الجوفية المصدرين الرئيسيين للمياه العذبة

التقليدية أنواع طرق الري     

                                                           
 .37ص ، 1982، القاهرة،   الطبعة الثالثة " الجزء الثاني في الري والصرف، الري الزراعي"احمد ناجي زين العابدين   )1(

  



 

 

وقد تنوعت طرق الري المستخدمة في قطاع الزراعة بعدما تمت دراسة عملية الري من          
أبسطها . منظور علمي يلم بجميع الظروف والعوامل التي تؤثر على كفاءة نظام الري المطبق

(وأقدمها استخداما هو الري السطحي   (Surface irrigation او ما يسمى بالري التقليدي الذي  
)1( -:شكاال متعددة مثلاتخذ أ  

الري باألحواض -                (Basin Irrigation) .    

( الري باالحواض المحدودة -                ( Border Irrigation. 

.بالخطوطالري  -                 (Furrow irrigation)  

 

(الري باألحواض   (Basin Irrigation 

أكثر الطرق المتبعه في نظام الري السطحي   وتقوم فكرة يعد الري باألحواض من أبسط و 
بحيث تحاط دات صغيره مستويهعمل هذه األحواض على تقسيم الحقل الى وح  

ثم تمأل بالماء الى العمق المحدد و تترك فيه ) بالمرز(د أو ما يسمى بالعامية كل وحده بس 
عديد من المحاصيل نذكر منها القطن يعتبر نظام الري باألحواض مناسبا لل .حتى ترشح في التربه

ومن الجدير ذكره أن هذا النظام غير مالئم  .والحمص ومحاصيل الشعير واألشجاروالقمح والذره 
.للنباتات الحساسة للرطوبة حول منطقه الساق  

-:أال أنه من أهم الماخذ الرئيسة على  الري باألحواض أنها  

  .ةتعيق حركة االالت الحقلي  -أ 
استواء اسطح االحواض تصعب عملية تصريف المياه الزائده بشكل سريع وتظهر نظرا الى   -ب 

 .هذه المشكله بشكل جلي في التربه الطينيه التي تمتاز بمعدل رشح بطيء جدا

                                                           
العامة لالرشاد الهيئة وزارة الزراعة، " حقلي الحديثة وفقا لظروف العراقمواصفات تقانات الري ال "احمد مدلولالكبيسي    )1(

 .67ص، 1999،  10نشرة رقم  والتعاون الزراعي، 



 

 

ال  ةللتحكم و ضبط المياه داخل الحوض فان نسب المروزنظرا العتماد هذه الطريقة على  -جـ
لذلك يلجأ المزارعون على ادخال محصول زراعي . بأس بها من المساحات الزراعيه يتم هدرها

.على المروز محاصيل اخرى معين على المحصول الرئيسي مثل زراعة   

   او الحفر الطولية المتقاربة  (furrow irrigation) الري بالخطوط

يقوم مبدأ الري بالخطوط على جريان الماء داخل قناة صغيرة تقوم على حمله على طول         
وتتم عملية تزويد النباتات بالماء من الماء المتخلخل الى  و باتجاه عمودي على انحدار الحقلأ

لري المحاصيل الحساسة التي  قعر وجوانب الخط وتعد طريقة الري بالخطوط من أفضل الطرق
عمل تراكيب بنائية من قنوات  ة من الزمن ويمكن  لهذه الطريقةاذا غمرت بالمياه لفتر  ثرأتت

وخزانات لتجميع الفاقد السطحي في نهاية الحقل ويعاد استخدامه في عملية ري المحاصيل من 
)1(.وتطبق هذه الطريقة لبعض االشجار وانواع الخضر. جديد  

مزايا طرق الري الحديثة    

كبيرتوفير  -1     .مقارنة مع الري السطحي التقليدي % 55في مياه الري بحدود  

ـــة لتســـويةير تـــوف -2 األرض مـــن خطـــوط  اليـــد العاملـــة ألن طـــرق الـــري التقليـــدي تحتـــاج الـــى عمال
المزارع  ومروز بينما عند استخدام المزارع شبكات ري حديثة يمكن االستغناء عن العمال حيث يقوم

    .مل واحد يكفي الدارة الشبكة نفسه بعملية الري او عا

ألن طرق الري التقليديـة تحتـاج مسـاحة مـن االرض نتيجـة لحفـر لمساحة الحقل  استغالل كامل -3
    .والقنوات  الخطوط

                                                           
دار  الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  "الري اساسياته وتطبيقاته" الطيف، نبيل ابراهيم ، عصام خضير الحديثي   )1(

 .81، ص1988



 

 

4- بالنسبة لطريقة الري التقليدية النستطيع التحكم بعملية التسميد نظراً . مياه الري التسميد مع   
بينما باستخدام التسميد من خالل المسمدات لمقدمةم المعرفة بكمية المياه العد الموجودة من ضمن  

    .السماد  شبكة الري الحديثة يمكن ان نضبط التسميد ونمنع الهدر في كميات

5- شــبكات الــري الحديثــة اليوجــد هنالــك حاجــة الستصــالح االراضــي وهــذه الشــبكات  باســتخدام 
    .االنحدارات  تتوافق مع

انتشار تقلل من -6    .االعشاب وذلك لعدم ترطيب كامل مساحة االرض 

    .انتشار االمراض النباتية المتعلقة بالري والرطوبة تقلل من   - 7

تحد من طور -8 الصـقيع وذلـك عنـد تشـغيل الشـبكة اثنـاء  وقـوع الصـقيع حيـث ترفـع درجـة حـرارة  
    .الهواء المحيط بالنبات 

طرق الري -9 ة ممتازة في االراضـي ذات التربـة الخفيفـة بحيـث يكـون الترطيـب الحديثة ذات فعالي 
    .ويسمح بوصول المياه الى منطقة انتشار الجذور الفعالة  ببطء

-20حيـــث تصــل الزيـــادة فـــي االنتـــاج فــي معظـــم المحاصـــيل بـــين , زيـــــادة وتحســـين النوعيـــة  -10
  .ي والتسميدمع تحسن نوعية الثمار نتيجة البرمجة العلمية لعملية الر  28%

الحديثة  الري طرقاهم    

الري بالرش   

يستخدم الري بالرش  في ري المحاصيل المتقاربة والكثيفة كالمحاصيل الحقلية واألعالف         
والمسطحات الخضراء في الحدائق ويستخدم في ري بعض محاصيل الخضر المتقاربة المسافات 

فكرة الري بالرش ترتكز على دفع المياه و  )1(.على أن تكون المياه المستخدمة منخفضة الملوحة

                                                           
"  Hascoنوع هاسكو ، جدولة الري لمحصول الذرة الصفراء باستخدام منظومة الري بالرش المحوري "احمد مدلول الكبيسي    )1(

 .76ص،  2001،  العراق  العامة لالرشاد والتعاون الزراعي،  وزارة الزراعة ،الهياءة ، ,نشرة ارشادية



 

 

اقطها على هيئة قطرات بسرعة كبيرة من خالل فتحة الرشاش، مما يؤدي لنشر هذه المياه وتس
  واهم انواعه .ةصغير 

-:ثالثة هي  

 

          

تحت التربة في الحقل وتثبت حيث تكون خطوط األنابيب الرئيسية والفرعية ثابتة ومدفونة 
الرشاشات على األنابيب فوق سطح التربة ويتم التحكم في عملية الري بواسطة فتح وقفل المحابس 

.لكل قطعة أو أكثر ومن ثم االنتقال إلى القطعة التي تليها وهكذا حتى يتم ري كافة الحقل 

الرئيسية وربما الفرعية وأما خطوط الرشاشات فيتم 
ومن أمثلة ذلك المدفع الرشاش . 

. حيث يكون كل األجزاء ثابتة ماعدا المدفع نفسه الذي ينقل من جزء آلخر في الحقل

بسرعة كبيرة من خالل فتحة الرشاش، مما يؤدي لنشر هذه المياه وتس

 .ادناه) 6(وكما مبينة بالشكل األنظمة الثابتة

 

.يوضح الري بالرش) 6( شكل   

حيث تكون خطوط األنابيب الرئيسية والفرعية ثابتة ومدفونة 
الرشاشات على األنابيب فوق سطح التربة ويتم التحكم في عملية الري بواسطة فتح وقفل المحابس 

لكل قطعة أو أكثر ومن ثم االنتقال إلى القطعة التي تليها وهكذا حتى يتم ري كافة الحقل 

  األنظمة المتنقلة
الرئيسية وربما الفرعية وأما خطوط الرشاشات فيتم هنا تكون بعض األجزاء ثابتة كالخطوط 

. نقلها بعد انتهاء عملية الري لقطعة أخرى من المساحة المزروعة
حيث يكون كل األجزاء ثابتة ماعدا المدفع نفسه الذي ينقل من جزء آلخر في الحقل

  األنظمة المتحركة 

بسرعة كبيرة من خالل فتحة الرشاش، مما يؤدي لنشر هذه المياه وتس

األنظمة الثابتة -

حيث تكون خطوط األنابيب الرئيسية والفرعية ثابتة ومدفونة      
الرشاشات على األنابيب فوق سطح التربة ويتم التحكم في عملية الري بواسطة فتح وقفل المحابس 

 لكل قطعة أو أكثر ومن ثم االنتقال إلى القطعة التي تليها وهكذا حتى يتم ري كافة الحقل 

األنظمة المتنقلة -
هنا تكون بعض األجزاء ثابتة كالخطوط       

نقلها بعد انتهاء عملية الري لقطعة أخرى من المساحة المزروعة
 حيث يكون كل األجزاء ثابتة ماعدا المدفع نفسه الذي ينقل من جزء آلخر في الحقل

األنظمة المتحركة  -



 

 

إما في خطوط مستقيمة أو على شكل دائري ) على عجالت(انيكيا وهي أنظمة تتحرك ميك       
الري المحوري الذي يمتد على شكل أذرع تدور حول محور لري مساحات  ،ومن أشهر تلك الطرق

. كبيرة   

  ميزات  الري بالرش  -1
يمكن استغالل أراضي ذات الطبوغرافية المتعرجة دون الحاجة إلجراء عملية تسوية  •

  . لالرض 
إلى عناية خاصة لتصفية المياه لكبر حجم فتحة الرشاش وعدم تعرضها  ال يحتاج •

  . نسداد بسهولةالل
  . يعمل كملطف للحرارة في الحقل مما يتيح مناخ مالئم لنمو المحصول  •
  .توفير أيدي عاملة  •
الصحراوية الرملية عالية النفاذية و التي تفقد مياه الري  يناسب اإلستخدام في األراضي •

   .بسرعة
 .يحتاج إلنشاء القنوات لنقل مياه الري يسبب وفرة في األرض حيث ال •
  .األسمدة و المبيدات من خالل مياه الري بالرش يمكن إضافة •
 .اإلرتوازية يناسب الري من اآلبار •
 %.75يوفر هذا النظام الماء حيث ان متوسط كفاءة الري لهذا النظام هي  •
 .ر المحاصيل وخصوصا الخضراواتيمكن استخدامه لمقاومة الصقيع والذي يدم •

  سلبيات الري بالرش -2
  .يحتاج الري بالرش الى مصدر مائي له معدل تدفق منتظم  - أ

تعتمد كفاءة الري بالرش على الطبيعة المناخية لمنطقة الري مثل أثر الرياح والرطوبة   -  ب
  .المنخفضة

 .ارتفاع التكلفة االبتدائية للري بالرش  -  ت
انتشار األمراض الفطرية والبكتيرية في حال استخدام المياه  قد تزيد هذه الطريقة في الري من  -  ث

 .المعالجة لعملية الري، كما ان سقوط الماء على اوراق النبات قد يلحق به الضرر
  تكلفة تشغيل الري بالرش أعلى منه لنظام الري السطحي  - ج



 

 

أخرى يكون قد يجد المزارع أن استعمال الري بالرش مناسبا في بعض المناطق ومناطق         
.مناسبا ي يفضل فيها استخدام الري بالرشغير مناسب، وهنا بعض الظروف الحقلية الت  

  .عندما تكون االرض ضحلة ونسبة الماء األرضي عالية -
  .عندما تكون المنحدرات شديدة والتربة سهلة التعرية  -
 .في بعض الحاالت التكون التربة بحاجة لري دائم -
وقدرته على االحتفاظ بالماء قليلة جدا ، وتكون كفاءة طرق  عندما يكون نسيج التربة خشن -

 .الري األخرى متدنية
عندما تكون األرض المراد ريها منحدرة وتكلفة التسوية مرتفعة ، وهناك نقص في األيدي  -

 .العاملة
 .عندما يكون هناك شح في المصادر المائية  -
 .وعلى فترات متقاربة عند زراعة النباتات ذات الحاجة المائية القليلة ،  -
عند اختالف طبيعة نسيج التربة في الحقل الواحد ،حيث يصعب اضافة أعماق مختلفة من  -

  .الماء بالري السطحي
 طرق رفع كفاءة الري بالرش

ان الهدف الجوهري من استخدام الري بالرش هو اضافة عمق الماء المحسوب بشكل         
سبة مع معدل ري من مياه األمطار وبنسب محسوبة ومنامتناسق ومنظم، وبشكل يحاكي عملية ال

. ويعتمد مفهوم كفاءة الري بالرش على مدى تناسق توزيع مياه الري. رشح الماء في التربة
)1(-:ملة من األمور بعين االعتبار وهيولتحقيق كفاءة عالية للري بالرش ال بد من أخذ ج  

التصميم الفعال -ا  

الري بالرش يجب أخذ جميع العوامل المؤثرة على مفهوم كفاءة نظام لغرض تصميم             
  -:الري بعين االعتبار وهي

                                                           
المؤتمر العلمي االول  عية باستخدام تقنية تغطية التربة، تقنين االستهالك المائي للمحاصيل الزرا، عصام خضيرالحديثي،   )1(

 .64ص، 1997، جامعة االنبار الزراعة ، لكلية 



 

 

  root zone ر ة والتحت سطحية وعمق منطقة الجذو وتشمل نسيج التربة السطحي التربة -
    .وقدرة التربة على االحتفظ بالماء ومعدل رشح الماء في التربة

الخطة الزراعية المتبعة  وأعماق مجموعاتها ويشمل المساحة المزروعة و ل المحصو  -
  .الجذرية

 .وتشمل دراسة كمية الماء المتوفرة ونوعيتها وتغيراتها الموسميةالمصدر المائي  -
المياه ، واالستهالك المائي وبرنامج ادارة التربة و وتشمل التضاريس األرضية امل أخرى عو  -

وتتضمن عملية تصميم     .األيدي العاملةفة الى مدى توفر ، اضاوالمعدات وتوفرها وكلفتها
الري بالرش على تحديد مصادر تجهيز المياه ومدى توافرها، وتجهيز خرائط مناسبة للمساحة 

ر على المراد ريها، وتحديد األحوال المناخية الخاصة بالمنطقة المراد ريها والتي تؤث
ويتم ايجاده اعتمادا  ( depth of irrigation) و تحديد عمق الري االحتياجات المائية للنبات

على قدرة التربة على االحتفاظ  بالماء في المنطقة الجذرية ومعدل استهالكها من قبل النبات 
وتعتمد على طول الفترة المسموح بها بين ريتين  (irrigation intervals)و فترات الري 

لالستهالك في السنة، و  على االستخدام المائي للنبات واعلى معدل يومي "امتتاليتين بناء
داخل  المياهوتعتمد على معدل رشح   (water application rate)للتربة  ياهمعدل اضافة الم

في التربة وذلك لضمان منع  هابمعدل أقل من معدالت رشح ياهالتربة ويفضل اضافة الم
  )1(.حدوث جريان سطحي وانجراف في التربة

تأثير الرياح   

يلعب وجود الرياح دورا كبيرا على القيمة النهائية لقيمة كفاءة الري بالرش، اذ أن وجود         
ويمكن التقليل من أثر الرياح من خالل . رياح شديدة يؤدي الى تغير أنماط توزييع الرطوبة

   .التحكم بعامل المسافة بين الرشاشات

                               - : من خالل المعادلة التاليةولمعرفة كفاءة المياه المجهزة للمحاصيل        

                                                           
، 1986، بغـداد، وزارة الزراعـة والمنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة " تحسين االستفادة مـن طـرق الـري الحديثـة" عبداهللا نجم العاني )1(

 .65ص



 

 

 

 

)كغم(كمية الحاصل   

)1(%     = ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كفاءة استخدام المياه   

)3م(كمية المياه المستخدمة                             

 

 الري بالتنقيط

يمثل الري بالتنقيط أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الري خاصة بعد تشعب استخدامه فوق    
سطح األرض بما يسمى بالري بالتنقيط السطحي أو تدفن خطوط النقاطات هي األخرى تحت 

. هذه الحالة الري بالتنقيط تحت السطحي ويعتمد هذا على خواص التربة والنبات وتسمى السطح 
  

ستخدم طريقةت  الري بالتنقيط في االراضي الثقيلة القوام والمتوسطة حيث تكون هذه الترب قادرة  
.وتسمح بانتشار الرطوبة االفقية والعمودية امتصاص الماء  على  

 أنواع الري بالتنقيط

)2( -:طرق الري بالتنقيط إلى ما يلييمكن تصنيف   

  )Surface drip Irrigation(أنظمة التنقيط السطحية  •

                                                           
 .231ص ، 2001حلب،  جامعة حلب قسم الهندسة المائية  "الري والصرف  "عمار البرادعي  )1(
 .42ص،  1984، العراق، ,، بغداد,وزارة الري"  الري بالتنقيط، مبادئ عامة" ، كامل مجيدمحمد    )2(
 



 

 

وهي النظم التي تكون فيها خطوط المنقطات على سطح التربة وتستخدم للنباتات المتباعدة مثل 
.  اشجار الفواكه وري المحاصيل الصيفية والتي تكون المسافات بينها متباعدة   

  )Subsurface drip Irrigation(  حت السطحيةأنظمة التنقيط ت •
وهي النظم التي تكون فيها األنابيب الحاملة للمنقطات أو أنابيب المنقطات مدفونة تحت سطح 

وتتميز أنظمة التنقيط تحت السطحية بانعدام الفواقد الناتجة عن التبخر كذلك عدم تأثير . التربة
.الحرارة على األنابيب والمنقطاتدرجة   

  )النبع(نظام الري المتدفق  •
يسمى أحيانا بالنافوري وفي هذا النوع يتم إيصال الماء والمواد الكيميائية إلى سطح التربة  

.ـة الماء تحت الشجرة المراد ريهابواسطة أنابيب إلضاف  

 

 

 الري بالتنقيط المتحرك

والمتمثلة في المرونة  والحركة تجمع فكرة هذا النظام بين مزايا النظم المتحركة للري بالرش   
وقلة العمالة المطلوبة ومزايا التنقيط في دقة وتجانس توزيع المياه واالقتصاد في مياه الري 

وتتلخص فكرة نظام التنقيط المتحرك باستخدام جهاز ري رش . باإلضافة إلى تقليل فواقد التبخر
ت بأنابيب مرنه تستبدل الرشاشاو  المحوري أو ذو الحركة المستقيمة متحرك مثل الري بالرش

.  تنتهي بمنقطات  

   -:طميزات وعناصر تنقية الري بالتنقي  
  .افة بدرجة كبيرةظم في معدالت المياه واألسمدة المإمكانية التحك .1
ترشيد استخدام مياه الري من خالل تقليل فواقد مياه الري إلى الحد األدنى بالمقارنة بنظم  .2

 . الري األخرى



 

 

استخدام مياه الري ذات الملوحة العالية نسبيًا الستمرار عملية ترطيب التربة ولعدم يمكن  .3
  .سقوط المياه على أوراق النباتات

  .أثناء الري) التقليمو  مقاومة اآلفات، الحصاد(عدم إعاقة العمليات الزراعية  .4
الري  توفير األيدي العاملة خاصة في المناطق التي تتصف بندرة العمالة مقارنة بنظم .5

  .بالرش والري السطحي
التوفير في الطاقة المستخدمة بالمقارنة بالري بالرش، حيث أنه يتطلب ضغط أقل لمياه  .6

ذات قدرة صغيرة وقد يكفي ) مضخة(الري في الشبكة وبالتالي يتطلب وحدة ضخ 
للمساحات الصغيرة استخدام خزانات مياه مرتفعة عن سطح األرض ثم الضغط المطلوب، 

  .عن الري بالرش% 50ي إلى خفض تكاليف التشغيل للنظام بحوالي هذا يؤد
الري مما يوفر من  هايالتحكم الجيد في إضافة األسمدة الكيميائية لمنطقة الجذور مع م .7

كميات األسمدة لوحدة المساحة، ويزيد من درجة استفادة النباتات هنا بما ينعكس على 
  .اإلنتاج كمًا ونوعاً 

  .األنظمة األخرى يقلل نمو الحشائش عن .8
  .يقلل اإلصابة باألمراض الفطرية ألنه ال يبلل األوراق .9

.امكانية استخدامه في األراضي غير المستوية التي ال تالءم الري السطحي .10  

.التربة ودفع النبات لالزهار المبكر تعريةالتقليل من .11  

.انيات مادية أكثرإمكانية عمل هذا النظام أوتوماتيكيًا بالكامل إذا توفرت إمك.12  

-:طسلبيات الري بالتنقي  

ث يتطلب ذلك يح) محاصيل الحبوب والعلف(ال يفضل استخدامه لري المحاصيل الكثيفة  -
عددًا كبيرًا جدًا من خطوط النقاطات لوحدة المساحة بما يرفع التكاليف االستثمارية عن 

  .حدود الجدوى منه
  .الصقيع مثل الري بالرشال يؤدي هذا النظام إلى حماية المحصول من  -
التكاليف االستثمارية عالية عند بداية إنشاء النظام وتكاليف الصيانة عالية بالمقارنة بنظم  -

  .الري السطحي
  .يتطلب النظام عمالة فنية مدربة حرصًا على سالمة وحسن تشغيل النظام -



 

 

 .لرواسب واألمالحثقوب النقاطات بمحتويات مياه الري من المواد العالقة وا إمكانية انسداد -
عدم االنتظام في توزيع مياه الري من النقاطات نتيجة الختالف توزع الضغط على طول  -

 .أنبوب السقاية
 .ارضإمكانية تلف أنابيب السقاية البالستيكية بفعل القو  -

 استخدام التقنيات غير التقليدية لسد النقص في االحتياجات المائية 

نظــرا لشــحة الميــاه فــي الكثيــر مــن البلــدان التــي تقــع فــي المنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة ذات 
لمـــوارد لالمـــوارد المائيـــة الشـــحيحة فـــان اســـتعمال الميـــاه غيـــر التقليديـــة تعتبـــر وســـيلة و رافـــدا جديـــدا 

ل هـــذه و تشــم. المائيــة التــي تســاعد علــى زيــادة الرقعــة الزراعيـــة و بالتــالي زيــادة االنتــاج الزراعــي 
و اعادة استخدام ميـاه الصـرف الزراعـي و الصـحي و , تحلية المياه المالحة , الطرق حصاد المياه 

و يمكــن تلخــيص هــذه الطــرق علــى النحــو , كمــا يــدخل ضــمن هــذه الطــرق نقــل الميــاه , الصــناعي 
)1( -:التالي   

باتجاه االدارة المتكاملةحصاد المياه   

يطلــق مصــطلح الحصــاد المــائي علــى أيــة عمليــة مورفولوجيــة أو كيميائيــة أو فيزيائيــة تنفــذ 
على األرض مـن أجـل االسـتفادة مـن ميـاه األمطـار سـواءًا بطريقـة مباشـرة عـن طريـق تمكـين التربـة 
. من تخزين أكبر قدر ممكن من مياه األمطار الساقطة عليها وتخفيف سـرعة الجريـان الزائـد عليهـا

ل االنجـــراف ، أو بطريقـــة غيـــر مباشـــرة ، وذلـــك بتجميـــع ميـــاه الجريـــان الســـطحي فـــي منطقـــة لتقليـــ
تصريف وتخزين غير معرضة لالنجراف واستخدامها ألغراض الـري التكميلـي للمحاصـيل الزراعيـة 

إن أهميــة الحصــاد المــائي فــي المنــاطق  )2(.الحيــوان أو تغذيــة الميــاه الجوفيــةأو للشــرب أو ســقاية 
به الجافـــة تعتمـــد علـــى  ضـــرورة أن يكـــون الحصـــاد المـــائي مصـــدرًا مكمـــًال للـــنقص فـــي الجافـــة وشـــ

المـــوارد المائيـــة ولـــيس المصـــدر الوحيـــد للمحاصـــيل ذات االحتياجـــات المائيـــة العاليـــة، كمـــا يحقـــق 
وايضـــا  )البعليـــة(حاصـــيل الزراعـــة المطريـــة فرصـــًا إضـــافية لتـــوفير الميـــاه بغـــرض زيـــادة اإلنتـــاج لم

                                                           
مطبعـة المنظمـة العربيـة  "حديثة تحت ظروف الزراعة العربيةتقويم استخدامات تقانات الري ال"نظمة العربية للتنمية الزراعية الم   )1(
  .203ص،1999تنمية الزراعية، الخرطوم،لل
جامعة الدول " انات حصاد المياه لمقاومة الجفافالدورة التدريبية القومية في مجال تطوير تق"ية المنظمة العربية للتنمية الزراع   )2(

 .216ص، 1970العربية،



 

 

التـالي يمثـل نـوع مـن ) 7(والشـكل . كفاءة اسـتخدام المـوارد األرضـية غيـر المسـتغلة يحقق زيادة في
انــواع الحصــاد المــائي فــي الباديــة ويعتبــر مــن اســهل االنــواع وابســطها النــه اليعتمــد علــى تكــاليف 

  .باهظة وال على تقنيات معقدة وينفذ في مواسم االمطار

  

  

  

  ه في الباديةشكل يمثل نوع من انواع حصاد الميا         

              

من انواع الحصاد القوسي في البادية) 7(شكل          

-:اهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم أنظمة الحصاد المائي ما يلي  - 1   

.توزيع األمطار على مدار الموسم الزراعي  -ا  
.شدة سقوط اإلمطار  -ب  

.ونفاذية التربة خصائص الجريان السطحي للتربة السطحية  -ـج  
.)عمق التربة وقوامها(قدرة التربة على تخزين الماء  -د  

.تضاريس المنطقة المعينة  -ه  
.نوع وحجم االستخدام -و  



 

 

مزايا حصاد المياه -2  

.و قلة التكاليف المالية  شاءسهولة االن -ا  

. إمكانية اختيار إحدى التقنيات العديدة حسب الظروف في المنطقة -ب  

  .واإلقالل من كمية األمالح في األفق الزراعي, ب المتملحةغسل التر   - ح
 

 

السلبيات  -3  

انحســار االســتفادة فقــط بعــد حــدوث جريانــات ســطحية او فيضــانات موســمية ناتجــة عــن هطــول   - أ
  .أمطار تختلف خالل العام

تذبـــذب كميـــات الميـــاه الـــواردة مـــن ســـنة الـــى اخـــرى ممـــا يتطلـــب تحريـــات دقيقـــة عـــن طبيعـــة   - ب
 .الكميات تذبذب هذه 

 .عدم تساوي عمق الترطيب بالنسبة لتضاريس المنطقة   - ت
 .يول مناسبة س حدثاالستفادة منه فقط عندما ت  - ث
  .تخريب بناء التربة في بعض المناطق نتيجة لغمرها    - ج

  وسائل حصاد المياه - 4

  .الحواجز الكونكريتية   - 

.سداد تركيز المياه المكاني   -   

. الحفائر و الخزانات األرضية -   

.طرق استحداث الجريان السطحي   -   

.السدود و تشمل السدود التخزينية و الترشيحية و سدود درء اثار الفيضانات   -   

انظمة حصاد المياه -5  



 

 

-:تصنف تقانات حصاد المياه الى ثالث مجموعات رئيسية و هي

والســـــدود و نصـــــف دائريـــــة  
.التالية 8،9الصخرية، وكما موضحة باالشكال 

يبين أعمال حصاد المياه الصحراوية في األشكال الهاللية

.لكنتوريةاالسدود الصخرية 

 

أعمال الحصاد باألشكال الكنتورية لسفوح األراضي الزراعية المنحدرة

األساس النظري لحصاد المياه  -6  

 تصنف تقانات حصاد المياه الى ثالث مجموعات رئيسية و هي

 مصــــداتيـــــاه داخــــل الحقـــــل و تشـــــمل عمـــــل 
 الصخرية، وكما موضحة باالشكال 

 
يبين أعمال حصاد المياه الصحراوية في األشكال الهاللية) 8(شكل رقم   

السدود الصخرية بنظم حصاد المياه ) 9(شكل    

 

 

 

 

 

 

أعمال الحصاد باألشكال الكنتورية لسفوح األراضي الزراعية المنحدرة) 9(شكل رقم  

 

يـــــاه داخــــل الحقـــــل و تشـــــمل عمـــــل نظــــم حصـــــاد الم -أ 

 شكل رقم  



 

 

  

(Catchment area)يشمل هذا المبدأ االساس على تحديد منطقة تغذية  ذات مساحة واسعة  
(Cultivated area)تجمـع فيهـا ميـاه السـيح النـاتج عـن االمطـار لتحولهـا الـى منطقـة الزراعـة  و  

)1(.يرة المساحة باتجاه انحدار االرضغهي منطقة ص  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

. بمعنـــى آخـــر فـــان حصـــاد الميـــاه يعنـــي تكثيـــف الميـــاه مـــن منطقـــة واســـعة الـــى منطقـــة صـــغيرة 
.اهحصاد المي نيةكل التالي يوضح تقوالش  

 

 

                                                           
، الخرطـوم، مطبعة المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة "ن االستفادة من طرق الري الحديثةتحسي "منظمة العربية للتنمية الزراعيةال   )1(

 .86، ص1998، السودان
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الري التكميلي   (supplemental irrigation)  

ويعتبر الري التكميلي إحدى الطرق المستخدمة في رفع كفاءة مياه األمطار والمصادر         
لمحصول القمح عند انحباس األمطار في  الرياتالمائية األخرى المتاحة، حيث أن تقديم بعض 

أطوار محددة ، يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاجيته قد تصل إلى حد مضاعفة المردود في وحدة 
)1(.المساحة لهذا المحصول بوصفه محصوًال استراتيجياً 

الري التكميلي هو عبارة عن تعويض  
عند انحباس االمطار في أطوار نمو  الرياتالنقص المائي الحاصل للمحصول ، بتقديم بعض 

.حرجة محددة  

ويعتبر الري التكميلي مكمًال لدور مياه األمطار في تأمين حاجة المحصول من الماء 
الالزم لنمو وٕانتاج معقولين ، إذ أن المحصول يعتمد بشكل أساسي على مياه األمطار وبما أن 

                                                           
 .322ص، 1997، حلب سوريا، وزارة الزراعة ، نتائج أبحاث مديرية الري واستعماالت المياه في مجال الري التكميلي   )1(

أنواع أخرى من الحواجز الكنتورية) 11(شكل   



 

 

فإن المحاصيل تتعرض  ليس منتظماً توزيعها مياه األمطار تكون عادة غير كافية وغالبًا ما يكون 
.لفترات من العطش تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتها   

-:مبدأئين اساسيين هما كميلي علىويعتمد الري الت  

عندما تكون األمطار هي المصدر الرئيسي للمحصول البعلي وغير كافية للنبات يعطى الري . 1
.التكميلي لزيادة وثبات اإلنتاجية  

الغاية األساسية من الري التكميلي هو إعطاء أقل كمية من مياه الري خالل الفترات إن . 2
. الحرجة لنمو المحصول تسمح بإنتاج معقول  

ميلي هي تحديد متى وكيف وكم نروي أي تهدف إن اهم االعتبارات في ادارة الري التك         
وعدم المبالغة في الري، حيث أن  للنبات في الوقت المناسب يةكاف هايإلى طرح مفهوم تقديم م

االعتقاد السائد لدى المزارعين هو إعطاء مياه الري بكميات كبيرة بغية الحصول على مردود 
)1(.أكبر  

إن أفضل وقت للري التكميلي هو عندما تكون رطوبة التربة في مستوى منخفض يصعب      
ويحدد أغلب . لنمو وٕانتاج مناسبينعنده على النبات الحصول على احتياجاته من الماء الالزم 

المزارعين والمشرفين الزراعيين بخبرتهم الخاصة بين كمية األمطار الهاطلة وبين مظهر النبات 
  . وشكله

الري على دفعات متتابعة    (Surge flow irrigation ) 

ويتم اجراء هذه العملية عن طريق سلسلة متتابعة من عمليات فتح وٕاغالق صمام المياه            
عن الحقل المراد ريه،بحيث تتم ريه على فترات زمنية متقطعة وتهدف هذه الطريقة إلى التقليل من 

الماء في  الزمن الالزم لوصول الماء الى أبعد نقطة في الحقل وهذا بدوره يؤثر على نظام توزيع

                                                           
 .12ص، 1997 ، اردايكا" نشرة الري التكميلي" ذيب عويس  )1(



 

 

حيث من المالحظ أنه تحت الظروف العادية في عملية الري تلقى أجزاء الحقل . الحقل نفسه 
   .القريبة من مصدر المياه كميات أكبر من الماء مقارنة مع األجزاء البعيدة من الحقل

 

  ( Cut back irrigation)الري المتناقص

المياه الداخلة على الخطوط المدرجة مع الزمن  تهدف هذه الطريقة الى تقليل كمية تدفق         
وقد الحت الفكرة في األفق . بهدف التقليل من الفاقد السطحي وبالتالي زيادة كفاءة نظام الري 

( infiltration rate)انطالقا من حقيقة أن معدل الراشح في التربة  يكون مرتفعا في بداية عملية  
ث تسعى هذه الطريقة الى الموازنة ما بين كمية المياه حي. الري ويأخذ في التناقص مع الزمن

. الداخلة الى التربة وكمية المياه التي تتخللها  

(لري الناقص ا (Deficit Irrigation 

على حساب المردود  هايوهي استراتيجيه تسمح للمحصول أن يستمد درجه ناقصه من الم        
وتعتمد الفوائد  اسي عن إدارة طرق الري التقليديةأسوتختلف ادارة الري الناقص بشكل . أو االنتاج

 ه ايالم فاعلية  وزيادة   عوامل وهي تقليل تكاليف اإلنتاج المحتملة للري الناقص على ثالثة
  . وتكلفة مياه الري

 تحلية مياه البحر و المياه الجوفية ذات الملوحة العالية 

تعتبر عملية تحلية مياه البحر اكثر التقنيات غير التقليدية انتشارا في الوطن العربي وخاصة       
في دول الخليج العربي و ليبيا و الجزائر و التي ال توجد فيها انهار أو سيول سطحية بمعدالت 

ال في و تستخدم هذه المياه المحالة في االستخدامات المنزلية وال تستخدم في الزراعة ا. كبيرة
و . دوالر للمتر المكعب الواحد  1نطاق ضيق جدا و ذلك نظرا لتكلفتها العالية التي تتراوح بحدود 

هذه التكلفة المرتفعة تجعل استخدام هذه الطريقة قاصرا على الدول المنتجة للطاقة كدول الخليج 



 

 

المياه اليها كما هو الحال او في مناطق يصعب نقل . )1( العربي والجزائر وليبيا في الوطن العربي
أما المياه الجوفية المالحة فقد تستخدم في الري . بالنسبة لمنطقة البحر األحمر في مصر 

التكميلي لمحاصيل الخضروات بعد خلطها بالمياه العذبة بنسب تجعل المياه مناسبة للمحاصيل 
ي المناسبة كالتنقيط او التي تتحمل شدود عالية من حيث تركيز االمالح و باستعمال طريقة الر 

.الرش   )2 ( 

)3(يوضح النسب التراكيز الملحية في المياه ومدى صالحيتها) 3(والجدول   

 مدى صالحية المياه جزء بالمليون

0.2 – 0.5  مياه من اجود االنواع 

1-2  مياه يمكن استعمالها في حالة توفر غسل وبزل تام 

3-7  مياه تسبب مخاطر ملوحة  

ومدى صالحيتها يوضح التراكيز الملحية في المياه ) 3(  جدول  

 

 المياه الرمادية

يمكن تعريف المياه الرمادية على أنها المياه الخارجة من المغاسل وأحواض االستحمام 
أما المياه. والغساالت والمصارف األرضية الخارجة من المراحيض فهي مياه سوداء ال يمكن  

ل من نسبة تلّوث معالجتها عادة ما تكون نسبة تلّوث المياه الرمادية أقإعادة استخدامها إال بعد 
. المواصفات القياسية لبلد معين  استعمالها لري نباتات معينة حسب ولذا يمكن المياه السوداء
.وتختلف نوعية المياه الرمادية حسب مصدر المياه و الغرض الذي يتم استخدامها ألجله وقد  

                                                           
الدورة التدريبية حول استعماالت المياه المالحة " بالتربة والمحاصيل المرويةصالحية المياه للري وعالقتها "عبد الجواد الجيالني   )1(

 .78ص، 1998 ا،سوري، دمشق ،أكساد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ، للمهندسين التونسيين
   .99،ص1999 القاهرة، "التلوث البيئي وخطره الداهم على صحتنا" محمد كمال عبد العزيز) 2(

 .37،ص174،1993قسم الجغرافية،العدد الجامعة اللبنانية، "االطماع بالمياه العربية وابعادها الجيوبوليتيكية" عباس قاسم )1( 



 

 

 35د من الدول أن المياه الرمادية الناتجة من االستخدام المنزلي قد توفر قدرت الدراسات في عد
)1(.من اجمالي االحتياج المنزلي للمياه%   

 

 

استخدامات المياه الرمادية    

الزينة ويمكن اعادة استخدامها  إن المياه الرمادية مناسبة لري بعض األشجار ونباتات -
يتحتم استعماله بعد معالجته المعالجة المناسبة لسد  وتعتبر مياه الصرف الصحي موردًا مائياً 

. النقص في المياه ولحماية البيئة من التلوث في المزارع والقرى الزراعية المجاورة للمدن الرئيسية
وتمارس على نطاق واسع  ةوقد ادرك العالم اهمية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج

من مياه الصرف % 100ففي االردن مثال يتم استخدام حوالي  .ار والنباتات العلفيةجلري االش
  .الصحي المعالج لري النباتات العلفية واالشجار

 (Reuse of drainage water) استخدام مياه الصرف الزراعي المعادةبالري   -

.داموالتي باالمكان اعادتها لالستخ) مياه المجاري االسنة(ادناه يمثل المياه العادمة  )12(الشكل  

 

                                                           
(1)   Bernstein, L. "Tolerance of plant to Salinity". Journal of Irrigation and drainage Division. 

ASCE. 87, 1961,  p  1-12. 

 



 

 

صورة للمياه العادمة 

 تحديد طرق الري

-:لتحديد أي طريقة  يجب أن يعتمد ما يلي

  عوامل مائية                                           

كمية مياه الري                                       

                                       
                                

                                   

                                 

صورة للمياه العادمة ) 12( شكل رقم   

 

 

 لتحديد أي طريقة  يجب أن يعتمد ما يلي

عوامل مائية                                            -1   Water factors

كمية مياه الري                                         -ا     Water quantity

Water quality                                      نوعية مياه الري  - ب    
 

Source                               مصدر تجهيز المياه         -ج    

Wate cost                         كلفة المياه                 -د     

 

Water factors     

Water quantity   

Water quality               

Source  

Wate cost  



 

 

    Soil factors                                         عوامل التربة       -2   

             Topography                                              الطوبوغرافية   -ا    
                               

          Soil type         نوع التربة و خصائصها                              -ب   

2-               Crop factors                                      العوامل النباتية   
                              

              Climatic factors                                        العوامل المناخية - 4 
                        

عوامل اخرى مثل فترات االرواء و العوامل االقتصادية و االجتماعية و المكننة و المساحة  -5  
.طاقةالمروية و مهارة المزارعين و كلفة العمل و كلفة و توفر معدات الري و مصادر ال  

 وقت االرواء و كمية المياه المطلوب اضافتها

إذ يعد تقدير االحتياجات , هناك عوامل تطبيقية كبيرة تسهم في رفع كفاءة إدارة عمليات الري 
. المائية للنبات إحدى أهم الخطوات التي يجب القيام بها عند التخطيط لتنفيذ أنظمة الري المختلفة

   -:وتشمل

.              الروائيةاحتياجات الحقل ا -  Field irrigation requirements   

.                        االستهالك المائي للمحصول -  Consumptive use    

.                         الضائعات المائية المختلفة -  Evapotranspiration    

ات الغسلكمتطلب(وكميات المياه األخرى التي تضاف ألغراض محددة  -  LR  .(  

 



 

 

 

 االحتياجات المائية للنبات 

تتحـدد امــا  ) كميـة المــاء التـي يجـب اضــافتها عنـد الــري(ان مقـدار حاجـة المحصــول الـى المــاء     
بتقــدير االســتهالك المــائي الفعلــي للمحصــول او مــن تقــدير الرطوبــة المســتنفذة مــن التربــة و محاولــة 

اساســـية تـــؤثر فـــي فتـــرات الـــري و الكميـــة الواجـــب و هنالـــك ثالثـــة عناصـــر او عوامـــل , تعويضـــها 
-:إضافتها من الماء و هي   

.هايحاجة النبات الى الم. 1  

.الري هايم وفرة. 2  

.في المنطقة الجذرية هايقابلية التربة على مسك الم. 3  

 

                                                    Irrigation Intervalsفترات الري

فتــرة الــري الــى عــدد االيــام بــين ريتــين متتــاليتين وتعتمــد علــى معــدل االســتهالك المــائي تشــير    
و عنــد تصــميم انظمــة الــري فــان فتــرة الــري يجــب أن  بــة المتيســرة فــي المنطقــة الجذريــة وعلــى الرطو 

 تصمم على أساس عدد األيام بين ريتين في المرحلة 

اعلــى مــا يمكــن اذ تعتمــد فتــرة الــري علــى التــي يكــون فيهــا معــدل االســتهالك المــائي للمحصــول 
:التربة من قبل المحصول و كاآلتي مقدار سرعة استنفاذ رطوبة  -)1(  

 

 

                                                           
 ، 1992دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، " هندسة نظم الري الحقلي"حاجم احمد يوسف وحقي اسماعيل ياسين    )1(

 .89ص



 

 

=   فترة الري باأليام  
رطوبة التربة عند الري - رطوبة التربة عند السعة الحقلية   

 اعلى معدل الستنفاذ رطوبة التربة من قبل المحصول
  

 

 

 

                                                     زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

   

-:الزمن الالزم إلضافة كمية محددة من الماء خالل الرية ويتحدد بعد معرفة ما يلي   )1(  

) .كعمق مكافيء(كمية الماء الواجب اضافتها . 1  

.المساحة التي يراد اروائها . 2  

التصريف المعطى من قنوات الري او المضخات او انظمة الري بالرش و التنقيط  . 3  

-:و يحتسب زمن الري من المعادلة التالية   

Q*T=A*D 

-:حيث ان   

Q ).ساعة/3م( التصريف=    

T ).ساعة(زمن الري =    

A ).2م(المساحة المروية =    

                                                           
  .101مصدر السابق نفسه، صال  حاجم احمد يوسف، )1(



 

 

D )م(عمق الماء المضاف او الذي يجب إضافته =   

نظام الري رفع كفاءة  

يعد تحسين كفاءة الري من اهم االولويات نحو االستخدام األمثل للمياه ليس لترشيد         
وتقدر كفاءة الري على . مياه الري فحسب بل لرفع انتاج المحاصيل إلى مستويات أعلى

وهذا يعني ان جزءًا كبيرًا من المياه تضيع واليستفيد % 40المستوى العام بمعدل يقل عن 
ورغم ان جزءًا من هذه المياه تتسرب لتكون المياه الجوفية في بعض الحاالت  .منها النبات

حيث يمكن استغاللها من جديد إال ان نوعية هذه المياه قد تدنت نظرًا لزيادة نسبة االمالح 
. تتأثر كفاءة الري بالصيانة  كما. والمبيدات الزراعية والعناصر الكيميائية األخرى بها  

 

     (greenhouses agriculture)        بيوت المحميةفي ال أالرواء  

تتميز البيئة المحمية بالقدرة على التحكم بالمياه والرطوبة وثاني اكسيد الكربون         
والعناصر الغذائية، مما يؤدي الى انتاجية عالية في المحاصيل تصل كميتها في بعض 

ئة غير المحمية  ومن الممكن زراعة األحيان الى عشرة اضعاف الكمية المنتجة في البي
. المحصول اكثر من مرة في العام  

يعتمد في كثير من األحيان ترشيد المياه في البيئة المحمية على نظم الري وطريقة         
تشغيل هذه النظم والتي تؤثر بدورها على كميات المياه التي تصل الى النبات، لذا فإن نجاح 

البيوت المحمية في توفير المياه، يعتمد بصورة مباشرة ليس على  الكثير من مشاريع محاصيل
فاإلدارة الناجحة تعنى . اإلدارةعدد العمالة او التجهيزات الحديثة في تلك المشاريع بل على 

الجدولة الدقيقة لتشغيل العاملين ثم المالحظة العملية من ذوي الخبرة على العديد من تلك 



 

 

)1(.اخطاء يمكن ان تحدث في حينهااألعمال لمحاولة تالفي أي   

ترشيد االستهالك    

رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل  نهاالك عدة أساليب يمكن إتباعها مترشيد االستهل        
وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك 
استنباط سالالت وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات 

. أعلى من الملوحة  

 عدة جوانب يجب االهتمام بها مثل مائية المتاحة ، فهناكأما بالنسبة إلى تنمية الموارد ال       
بخر من أسطح الخزانات تمشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق ال

أما بخصوص إضافة موارد مائية ) 1( . ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه
-  :جديدة، فيمكن تحقيقه من خالل  

إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، مثل نقل المياه من البلدان  •
الغنية إلى الفقيرة أو من مصبات أالنهار وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة إليجاد 

  . خزانات مياه جوفية جديـدة
  )2(. ومياه التحلية مياه الصرف الصحي رد مائية غير تقليدية مثل إضافة موا •

                                                    Irrigation Scheduling جدولة الري  

ولجدولة الري . وتعني جدولة الري تحديد الوقت المناسب للري وتحديد كمية الري الالزمة      
العديد من المميزات مثل ضرورة قصوى لترشيد المياه وبعض العناصر االخرى مثل السماد،ولها 

وبصفة . تكاليف اقل لالنتاجلى المياه مما يؤدي  في النهاية ا تحسين االنتاج كمًا ونوعا وترشيد

                                                           
،  2002 ، القاهرة،  وزارعة الزراعة واستصالح االراضي"وسائل ترشيد مياه الري في الزراعة المصرية "سامي حسن الفياللي   )1(

 .77ص
 .97ص،  2000، اإلسكندرية ، مكتبة المعارف الحديثة "تلوث البيئة وملوثاتها  "حسين العروسي  )2(



 

 

عامة ترتبط جدولة الري بعوامل اساسية مثل اإلحتياجات المائية وتوفر الماء الالزم للري ثم سعة 
)1(.التخزين المتاحة في التربة  

األمن المائي   

وهذا . المائي يدعو إلى توازن المعادلة المائية من حيث اإلنتاج واالستهالكإن األمن 
بالتالي سيؤدي إلى تغيير شامل وسريع في األسلوب الذي تنتهجه دول العالم في توفير الكميات 

المياه واستخدامها، فإذا لم يتحقق ذلك فإن األمن المائي سيفقد توازنه في العقود  2(المطلوبة من
.القادمةالقليلة   

   متطلبات األمن المائي :- 

  .النمو السكاني في العقود القادمة -
  .تضييق الفجوة المائية بين الكميات المطلوبة والكميات المتاحة -
  .التكاليف المرتفعة واإلنتاجية المائية في المشاريع القائمة والمستقبلية واقتصادياتها -
   .لتأمين االحتياجات المائيةحجز رؤوس األموال المناسبة في ميزانيات الدول  -
  .الصيانة المستمرة للمعدات واألجهزة المائية  -
توعيـة  مثـل تطبيق وسائل الترشيد في الـنمط االسـتهالكي للميـاه مثـل اسـتخدام أدوات جديـدة  -

    .التعليم والتدريبالمجتمع ،
  )3(.االستخدام التدريجي لنظم الطاقة المتجددة في المدن الصغيرة والمناطق النائية    -

عالم والتوعيةاإل    

                                                           
العدد ، معهد اإلنماء العربي ، مجلة العلم والتكنلوجيا " ثمار الماء في نهضة الوطن العربيأهمية است"محمود فيصل الرفاعي    )1(

 .311ص ،  بيروت ، 1989، يوليو  ، 18 – 17
(2)    Donnen, L. DIrrigation Practice and water management. Irrigation and drainage paper (1), FAO 

Rome , 1970, p245. 

 ٍ◌ 
)3( Winpenny, J.TManaging water as an economic resource, Routledge, London &NY,1994, p204. 



 

 

إن المستهلكين غالبًا ما يكونون على استعداد للمشاركة في السلوكيات السليمة لتوفير   
أن النشرات اإلعالمية ينبغي أن . المياه في حال تم تقديم معلومات دقيقة عن الوضع الراهن

توضح لجميع مستخدمي المياه التكاليف المترتبة على ترشيد المياه الصالحة للشرب وأن توضح 
حافظة على المياه والممارسات التي يجب أن يتبعها مستعمل المياه على المدى الطويل طرق الم

)1(. المالي لتحقيق التوفير  

 

                                                           
  .88 ص، 2005 ،دار صفاء ، عمان "ميفي التخطيط التنموي اإلقليدمقدمة "عثمان غنيم    )1(



 

 

الفصل الثالث ـــ الموارد المائية في محافظة االنبار واالساليب الحديثة في االدارة المتكاملة 

االستخدامات المتوازنةلتحقيق   

 تمهيد     

 اذ. تهمساح ثلثعادل تحيث تشكل ما  اق مساحةً أكبر محافظات العر  محافظة االنبار تعد     

كانت  تاريخياَ  .ألف نسمة 660بلغ إجمالي عدد سكانها مليون و، وي2كم ألف138 تبلغ مساحتها
.)1(تحٌول اسمها الى محافظة االنبار 1961  وفي عاميم الدل تعرف المحافظة باسم لواء  

أنبار جمع نبر (مخزن). أسماها المناذرة  باألنبار  تعنی المخزن،     أنبار هي كلمة عربية 
 ومدينة الرمادي عاصمة المحافظة .غلةانت مخزنًا للألنها كانت مخزنًا للعدد الحربية أو ألنها ك

و تعد من أهم المدن في فترة االحتالل الساساني على  العراق، ألنها ذات مركز حربي مهم لحماية 
العاصمة (المدائن) من هجمات الروم. وفي العصر العباسي اتخذها الخليفة أبو العباس محمد بن 
عبد اهللا العباسي سنة 134 هـ عاصمة ثانية للدولة العباسية بعد الكوفة وبنى فيها قصورًا حيث 
أقام فيها أبو جعفر المنصور  حتى بناء مدينة بغداد سنة 145هـ والزالت اثار العاصمة العباسية 

دول شرق البحر   طريقًا بريًا يربط المحافظة تعد. باقية لليوم في منطقة الصقالوية شمال الفلوجة
المتوسط بدول  الخليج العربي، لذلك فإن الجيوش الداخلة والخارجة من العراق تمٌ ر بهذه المنطقة. 

دوا الجزيرة واستقر المهاجرون فيها وشيً  منوقد تعرضت المنطقة إلى عدد من الهجرات القادمة 
القصور والمعابد. وهي إحدى المناطق المشهورة بإنتاج القير  وصناعة السفن في العراق القديم. اما 

كان للعراق وتنصيب الملك فيصل األول ملكا  في العصر الحديث فمع بداية تكوين الدولة العراقية
العلي سليمان الشيخ علي سليمان أمير لواء الدليم انذاك و قد تبعه بعد وفاته الشيخ عبدالرزاق 

وقد نفذت مشاريع اروائية من قبل سلطات االحتالل  اميرا للواء الدليم و عضو مجلس األعيان
البريطاني وكان للشيخ السليمان دور بارز في تحشييد الجهود العشائرية في انشائها مطلع تاسيس 

.الرئيسياول حكومة وطنية انذاك ومن اهم هذه المشاريع االروائية هو جدول الصقالوية   

                                                           
 .، معلومات متجمعة من عدة صفحات 2013الجهاز المركزي لالحصاء، تقرير وزارة التخطيط ، بغداد ،    )1( 



 

 

لواء يحكمه متصرف وكان اللواء  1920ومع التشكيالت االدارية اصبحت االنبار في عام  
  -:مكونا من عدة اقضية هي

. الرمادي، الفلوجة، هيت، حديثة، عانه، القائم  

تحولت متصرفية االنبار الى محافظة االنبار يتبع لها االقضية حسب  1961لكن في عام 
-:)1(وهيالتقسيمات االدارية   

           قضاء القائم •
          قضاء عانة •
         قضاء حديثة •
          قضاء هيت •
  ماديقضاء الر  •
        قضاء الفلوجة •
        قضاء الرطبة •

وحاليا تم توسيع بعض النواحي المهمة وترقيتها الى اقضية وذلك حسب االهمية االقتصادية 
-:والزراعية وعدد النفوس وهي   

 قضاء الكرمة •
  قضاء الخالدية  •

.كذلك تم استحداث  نواحي اخرى لالقضية المستحدثة او السابقة نظرا لمتطلباتها  

أن مجموع سكان لواء  1920 عامنتداب البريطاني إحصاء أجرته سلطات اال ان يذكر       
الدليم (األنبار) كان 250 ألف نسمة أي ربع مليون وأن مجموع سكان محافظة بغداد كان 250 
من أصل مليونان نسمة هم سكان العراق في ذلك الوقت، ويبلغ عدد سكان  ايضا  ألف نسمة

اصولهم (وبينهم يوجد نحو مليون مواطن انباري في مدينة بغداد . مليون نسمة 6مدينة بغداد اليوم 

                                                           
 .، مستوحاة من الصفحات المتعلقة بهذا الموضوعالمصدر السابق نفسه )1( 



 

 

سنة الماضية واخر هجراتهم لبغداد  500ـبغداد خالل الالى ينتمون لعشائر االنبار هجروا  )انبارية
  .خالل العشرينات والثالثينات من القرن الماضي كانت

 الموقع الفلكي والجغرافي للمحافظة

والشمال الشرقي يحدها من الشمال تقع المحافظة في الجزء الشمال الغربي من العراق        
محافظتي صالح الدين و نينوى ومن الشمال الغربي سوريا ومن الغرب االردن و من الشرق 

من الجنوب المملكة العربية السعودية و من الجنوب الشرقي و  محافظة بغداد
محافظات كربالء والنجف وبابل. كما تقع المحافظة بين خطي طول من 02ََ  39° الى 04َ  

)1(.شماال °35  06َالى  °31  08َومن خطي عرض . شرقا  44°  

 المظاهر الطبيعية لمحافظة االنبار

السطحأ ـــ   

ومن الناحية الجيومورفولوجية فان جزءًا من هضبة الجزيرة العربية،  هي محافظة األنبار       
سطحها متموج تظهر عليه بعض التالل الصغيرة وعدد كبير من الوديان اكبرها وادي 
حوران  ونظرًا النحدار أراضيها وفقر نباتها الطبيعي فهي معرضة للتعرية الشديدة. حيث يصل 
أعلى ارتفاع للهضبة الغربية بالقرب من الحدود األردنية  إلى ما يزيد على 800 مترًا فوق مستوى 
سطح البحر وتنخفض في مناطق  الحبانية إلى 75 مترًا فوق مستوى سطح البحر. يقطع نهر 
الفرات طريقه في الهضبة الغربية والتي تنحدر تدريجيًا باتجاه منخفضات الثرثار والحبانية والرزازة، 
وفي بعض المناطق يكون مجرى نهر الفرات وعرًا ولذا تظهر الصخور الكلسية والجبسية على 

واراضي المحافظة عموما هي اراضي صحراوية في معظمها مرتفعة غربا  اما في  .طريق النهر
رقي والجنوبي فهي اراضي منخفضة ومنبسطة لتصل بمعدالت ارتفاعها الى االربعينات جزءها الش

فوق مستوى منسوب سطح البحر مستغلة زراعيا ويقطنها الكثافة العظمى من سكان المحافظة 
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ومما يجب ذكره هنا ان الغالبية العظمى من مجمل مساحة المحافظة هي صالحة للزراعة وبدرجة 
.واالنتاجية ان توفرت لها المقومات المطلوبةعالية من الكفاءة   

 

 

المظهر الحيوي في المحافظةبـ ــــ   

النبات الطبيعي  -1  

ات محافظة االنبار في معظم اراضيها وخصوصا الصحراوية القاحلة المتمثلة نتشر نباتت      
. المقاومة للجفاف بالهضبة الغربية، وتشمل نباتات االشواك والطرفا والنباتات البرية االصغر منها

وكذلك الحشائش الرعوية التي تنبت في مواسم االمطار الشتوية وهي التي تجذب الرعاة للعيش مع 
كما ان مجاري االنهار والمبازل والمسطحات المائية اصبحت بيئة . مواشيهم خالل هذه المواسم

ئية الراكدة او قليلة مالئمة لنباتات القصب والبردي والتي تنمو بشكل اكبر في المسطحات الما
الجريان مما اصبحت عائقا كبيرا في كفاءة واداء مشاريع الري المختلفة والتي تكلف مبالغ كبيرة 
الزالتها ليس نهائيا ولكن السابيع قبل نموها مجددا ولن تستطع التكنولوجيا الحديثة الواردة الينا من 

.)1(ايجاد حلول جذرية لمعالجتها لحد االن  

2- في المحافظة ةالزراع   

والشعير والذرة الصفراء  قمحوالخريفية ثم الة من أهم المحاصيل الزراعية فيها البطاطا الربيعي     
فيها عدد كبير من اهمها الجت والبرسيم و  واألعالفوالخضر ومجموعة الخضراوات واألبصال 

الزراعة فيها على اإلرواء تعتمد . ة واشجار الحمضيات والفواكهمليون نخل 2,5تحوي لالبساتين 
من ان غلة الدونم الواحد و . بكميات محدودة أو على اآلبار والعيون واألمطار والضخ السيحي

                                                           
  .المصدر السابق ، معلومات متجمعة   )1(
 



 

 

متدنية جدا إذا ما قورنت بدول الجوار و دول العالم ) و الشعير قمحال(المحاصيل الرئيسية 
كغم  1405في حين تبلغ كغم لكل دونم  425المتقدمة فمتوسط غلة الدونم الواحد للحنطة بلغت 

كغم  645كغم للدونم في مصر و  1600كغم للدونم في سوريا و  606للدونم في السعودية و 
.  كغم للدونم في هولندا 2000للدونم في السودان و   

٪ في الريف 52نسمة منهم  مليون ) 1,660(يبلغ عدد سكان محافظة االنبار في هذا العام      
و كان  قمحطن سنويا من محصول ال الف 200٪ في المدن و يحتاج هذا العدد حاليا الى 48و 

طن سنويا و قد ارتفع االنتاج في  الف 65ال يتجاوز  2008لغاية  2003للفترة من  همعدل أنتاج
.طن على التوالي الف 149طن و   164,7ليصل  2011و  2010عامي   

 الف 382منها ( دونما  الف 505ألراضي الزراعية في االنبار على نهر الفرات هي مساحة ا
   -:وتقسم االراضي الى. )والنواحي التابعة لها الفلوجة دونم ضمن حدود

 دونم الف 262,1االراضي التي تروى بالضخ   -1
دونم الف  152,9االراضي التي تروى سيحا        - 2   

 مدون الف 62اراضي البساتين   -3
 .دونم الف 28غير مستغلة الزراعية ال االراضي  -4
 دونم الف 160مساحة االراضي التي تزرع على االمطار   -5
 دونم   الف 665= المجموع الكلي   -6

-:)1(طبيعة االعمال الهندسية كما يلي تقسيم المساحات التي ذكرت حسب نيمكو    

 دونم الف 85,5المستصلحة   - 1
 دونم الف 199المستصلحة جزئيا   - 2
 دونم الف  380,5الغير مستصلحة   - 3
 دونم الف 665=المجموع  الكلي   - 4

دونم االف 4= مجموع مساحة االراضي التي تروى من االبار       
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-:هناك اراضي زراعية لكن ال تتوفر لها حصص مائية هي      

 دونم الف 150= مشروع الرمانة بالقائم   - 1
 دونم الف 102= شركة كوفان بالقائم  - 2
 دونم الف 200= مشروع راوة   - 3
 دونم الف 108مشروع شركة المرموقة في حديثة   - 4
 دونم الف 25= استثمار بين مدينتي هيت والرمادي   - 5
 الف دونم 300=اراضي متفرقة بين عموم مناطق المحافظة  - 6
 دونم الف 885= المجموع   - 7

% . 75وان نسبة االراضي التي لها مصادر الى التي ليس لها مصادر هي        

 محرومة من مصادر اغلبهار مساحات زراعية واسعة لكن في محافظة االنبا كما يظهر      
 امايعادل ايضا نسبته وهو2كلم 3885دونم اي مايعادل بما تساوي المليون ونصف المليون المياه 

. من مجموع مساحة المحافظة% 28  

 استخدام طرق الري الحديثة اهمها بدائلمدى الحاجة الملحة أليجاد ومما ورد أعاله يظهر       
ة من حيث إن األمن المائي يدعو الى توازن المعادلة المائي .الكفيلة لمعالجة هذه المشكلةي هو 

سريع في االسلوب الذي تنتهجه دول العالم ا سيؤدي الى تغير شامل و هذو  .االنتاج و االستهالك
فأذا لم يتحقق ذلك في  ،لمياه و استخدامهاالمطلوبة من ا ونحن جزءأ منهم في توفير الكميات

فان األمن المائي سيفقد توازنه . ميات المطلوبة و الكميات المتاحةتضييق الفجوة المائية بين الك
. في العقود القليلة القادمة وستحدث الفوضى  

محافظة ال مناخ _جـ   

الكبير بين حرارتي الليل تتميز بمناخها شبه الصحراوي وقلة سقوط األمطار والتباين         
ترتفع الحرارة فيها حيث . وانخفاض الرطوبة من جهة والصيف والشتاء من جهة اخرى والنهار

. درجة مئوية او تحته الصفردرجة مئوية، وتنخفض شتاًء فتصل إلى   50اكثر من صيفًا إلى
 ثانية/م 21عة لها تبلغ أقصى سر  .فيها شمالية غربية وجنوبية غربية أحياناً  السائدة الرياحو 



 

 

سنة وهي قليلة جدا عند /ملم 150يبلغ معدل سقوط األمطار شتاًء إلى و . ثا/م 7وبمعدل هو 
 كافية سنة هي/ملم 250طار التي تزيد عن حيث تعتبر كمية االم .مقارنتها بما مطلوب لالنبات

.)1(الرعوي وليس للمحاصيل الستراتيجيةلالنبات  بالكاد  

 

 

  حافظة االنبارفي مواقع الموارد المائية المبحث االول ــ 

 

تعتبر االنبار وفيرة بالموارد المائية حاليا اذا ما قورنت بغيرها من المناطق لكـن هـذه الـوفرة ال       
-:التالي ك تقسم يكن تامينها واالعتماد عليها مستقبال مالم تاخذ اهتماما واسعا، لذا فهي  

 المياه الجوفية وتشمل االبارو  .البحيرات و الوديان الموسمية والسطحية وتشمل نهر الفرات     
.وفيما يلي وصف لطبيعة الموارد المائية. العيونو   

-:اوال  المياه السطحية   

وتعتمــد محافظــة االنبــار علــى الميــاه الســطحية اعتمــادا كبيــرا ، فتعــد الميــاه اســاس الحاجــة  
ينبغـــي الحفـــاظ عليهـــا وتنميتهـــا فـــي ظـــل التغيـــرات المناخيـــة والسياســـية فـــي و االنســـانية واالقتصـــادية 

لحفــاظ علــى لمنطقــة الشــرق االوســط والهادفــة الــى اســتثمار الميــاه مــن اجــل زيــادة الرقعــة الزراعيــة 
-:االمن الغذائي والمائي ، وتشمل المياه السطحية كال من   

نهر الفرات  –أ     
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، )دولــة المنبــع(تركيــا  هــي ليــة الــذي يمــر فــي ثــالث دوليعــد نهــر الفــرات مــن االنهــار الدو  
اذ يــدخل اراضــي منطقــة الدراســة عنــد قريــة ) دولــة المصــب(، ومــن ثــم العــراق )دولــة المجــرى(ســوريا 

حصيبة الغربية الواقعـة ضـمن قضـاء القـائم ، كمـا ان المصـالح الحيويـة للـدول الـثالث تـرتبط بشـكل 
واالعتبــارات االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة والقانونيــة  مباشــر بنهــر الفــرات اذ تتــداخل العوامــل

ميـاه  وجـوب احترامهـا اللتلك الدول السيما وان لكل دولة الحق في الحصول على حصة عادلة من 
  .من قبل الدول المتشاطئة وفق القوانين الدولية 

%)  43( داخــل منطقــة الدراســة ويشــكل نســبة) كــم 545(يجــري نهــر الفــرات لمســافة تقــرب  
مـن مجمـوع طـول النهـر مـن منبعـه فـي %)  17(من مجموع طول نهر الفرات داخـل العـراق ونسـبة 

 1167(وطولــه داخــل الحــدود العراقيــة ). كــم 2940(تركيــا حتــى المصــب فــي العــراق والبــالغ طولــه 
يقطــع نهــر الفــرات الجهــات الشــمالية مــن محافظــة االنبــار متجهــا مــن غــرب المحافظــة الــى ) . كــم

ها وتقتـرب منـه حافـة الهضــبة الغربيـة تـارة وتبعـد تـارة اخــرى ليشـكل اجـزاءًا مـن السـهل الرســوبي شـرق
ابتـداءا مــن قضــاء هيــت لينتهــي جنــوب قضــاء الفلوجــة وبمــا انــه يشــكل عصــب الحيــاة للمحافظــة لــذا 

ببيئـة جافـة ينـدر سـقوط  ره فتـي نهـر الفـرات ونظـرا لمـرو ظفان اغلب مدن محافظة االنبار تقع على 
االمطـار فيهـا الرتفـاع  درجـات الحـرارة فانـه مـن الطبيعـي ان يتعـرض الـى كميـات كبيـرة مـن التبخـر 

  )1().الشرب، الزراعة والصناعة (فضال عن استخدامات مياهه الغراض متنوعة 

 بـ ــــ البحيرات

تعــد البحيــرات الموجــودة فــي محافظــة االنبــار ثــاني المــوارد المائيــة الســطحية فيهــا اذ تعمــل  
على تنظيم تدفق المياه ، فضال عـن كونهـا خزانـات طبيعيـة تحتجـز فيهـا ميـاه الفـرات الزائـدة وتغذيـه 

بحيـرة : بها وقـت انخفـاض مسـتوى منسـوبه ، ومـن اهـم البحيـرات الموجـودة فـي منطقـة الدراسـة هـي 
كمــا تتبــاين مســاحة الخزانــات المائيــة الموجــودة فــي منطقــة .و بحيــرة الثرثــار  حديثــةالحبانيــة ، بحيــرة 
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دونـم كمـا تتبـاين سـعتها ) 2170400(وهـي تعـادل ) 2كـم 5426(الدراسة اذ يبلـغ مجمـوع مسـاحتها 
.)1(الخزنية كذلك   

النصــيب االكبــر مــن تلــك ان بحيــرة الثرثــار لهــا فــ يــث مســاحة الخزانــات المائيــة امــا مــن ح 
وهــي مــن اكبــر البحيــرات )  3مليــار م 85,59(وبســعة خزنيــة تبلــغ ) 2كــم 2710(المســاحة والبالغــة 

امـا سـعة الخـزن ) . 2كـم 1810(في العراق ، وتاتي بحيـرة الـرزازة بالمرتبـة الثانيـة بمسـاحتها البالغـة 
) 2كــم 480(حيــث مســاحتها البالغــة  وتــاتي بحيــرة  حديثــة بالمرتبــة الثالثــة مــن)  3مليــارم 26(فتبلــغ 

نهر الفرات وتعمل على تنظـيم مياهـه مـن خـالل  حتضنوهي ت) 3مليارم 8,4(اما سعة الخزن فيبلغ 
بســعة خــزن تبلــغ ) 2كــم 426(ســد حديثــة ، وبالمرتبــة االخيــرة تــاتي بحيــرة الحبانيــة بســاحتها البالغــة 

)2() .3مليار م 3,3(  

، كمــــا ان ميــــاه  ونهــــري دجلــــة والفــــراتوتســــتمد تلــــك البحيــــرات مياههــــا مــــن ميــــاه االمطــــار  
البحيــرات تــاثرت هــي االخــرى بالسياســات المائيــة المتبعــة مــن قبــل دول المنبــع  تركيــا وســوريا بســبب 
الــنقص الحاصــل فــي كميــة الميــاه الــواردة مــن نهــر الفــرات ، فعلــى حــد قــول المهتمــين والمختصــين 

المائيـــة ان انخفـــاض منســـوب ميـــاه البحيـــرات وارتفـــاع نســـبة ملوحتهـــا نتيجـــة عمليـــة التبخـــر بـــالموارد 
)3(.وعدم كفاية المياه الواردة لتعويض النقص الناتج عن ذلك ادى الى انخفاض الثروة السمكية  

االحـــواض ان مشـــكلة الميـــاه فـــي العـــراق تتعلـــق بكونـــه ارض المصـــب الـــذي يقـــع فـــي اســـفل  
مـا قامـت الـدول المتشـاطئة لنهـر الفـرات بانشـاء وتطـوير مشـاريع السـدود والخزانـات ، وانه كل النهرية

ى ذلك الى قلة المياه الواردة الى منطقـة الدراسـة فضـال عـن االثـار المترتبـة علـى مخلفـات دالمائية ا
الصناعات البتروكيمياوية والصناعات العسكرية في هـذه الـدول والتـي تتسـبب فـي قلـة ورداءة نوعيـة 

  )4( .والجدول التالي يوضح اهم المسطحات المائية في المحافظة. مياهال

                                                           

 .التخطيط ، الرمادي، معاومات متجمعة من عدة صفحاتمديرية الموارد المائية في االنبار، تقرير دائرة  )2(  
  . 28-23ص  ، 1986،القاهرة  "لموارد المائية في الوطن العربي ا" عز الدين فراج  )2(
 .146ص ، القاهرة، 1991،  104العدد " أزمة المياه من النيل إلى الفرات، السياسة الدولية "احمد عباس  )3(
 .2013الباحث لدائرة الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ، الكرادة، بغداد،زيارات ميدانية من قبل  )4(



 

 

    

²المساحة كم المسطح المائي  الخزنية الطاقة 

³مليار م  

 ادارته الهدف منه جهة االنشاء سنة االنشاء

 سد حديثة خزن مياه هيئة السدود 1986 8.4 480 بحيرة حديثة

لالعمارمجلس   1943 3.3 425 بحيرة الحبانية  سدة الرمادي خزن مياه 

استيعاب  مجلس العمار طبيعي 26.0  1810  بحيرة الرزازه
 فيضان

 سدة الرمادي

1957 1المرحلة 85.59 2710 بحيرة الثرثار  

1976 2المرحلة  

 االعمار
 ومؤسسة الثرثار

خزن مياه 
واستيعاب 

 فيضان

 الفلوجة سدة
 وناظم الثرثار

المائية في محافظة األنبارالبحيرات ) 4(جدول رقم    

والسدود المقامة الوديان الموسميةــ جـ   

من الوديان الموسمية الواقعة فـي الهضـبة الغربيـة أي ضـمن الحـدود االداريـة  هناك مجموعة       
تجري مياهها خالل موسم االمطار في العراق وقد تمتد بعـض هـذه الوديـان لتـدخل .لمحافظة االنبار

الحـدود السـعودية والتــي تعتبـر احواضــها مـن ضــمن حـوض نهــر الفـرات كونهــا مغذيـة لــه ولـو بنســبة 
االمطـار فقـط ولـيس هنـاك مصـادر غيرهـا كـالعيون او اذابـة الثلـوج او غيـر ذلـك  محددة تعتمد علـى 

)1( -:ومن اهمها هي  

جنوب خط  ويتجهكم شمال الرطبة  70يبدا من صويبات الواقعة على بعد : وادي صواب  .1
كم منها ويدخل االراضي السورية  15الى  7الحدود السورية العراقية وبموازاته على بعد يتراوح بين 

  كم مربع) 2600(ليلتقي بالفرات من جانبه االيمن قرب منطقة الصالحية ويبلغ مساحة حوضه 

                                                           
، معلومات متجمعة من عدة  2013الجهاز المركزي لالحصاء، بغداد، " االطلس االحصائي الزراعي"وزارة التخطيط    )1(

 .صفحات
 



 

 

خط انابيب النفط  هصغيرة شمال غرب كارة جياب ويقطع فروعمن اربع يتكون : وادي القائم  .2
  .ليلتقي بالفرات  من  جانبه االيمن 

الكعرة  ويلتقي به وادي   ضن وديان صغيرة تقع شمال شرق منخفم جمعيت: وادي المانعي  .3
كم من جريانه ويصب بالفرات من جانبه االيمن عند منطقة الكرابلة الواقعة  65الجابريات على بعد 

  .كم جنوب حصيبة  7 على بعد
تي (كم جنوب محطة  10تقع منطقة تغذيته شمال غرب كارة جياب على بعد : وادي البطيخة  .4

كم جنوب حصيبة  12قرب قرية سعدة الواقعة على بعد ليصب في الفرات من جانبه االيمن ) وان
.  
ويتالف من تجمعات متعددة للمسيالت المائية لمنطقة عكلة مردان مكونة من : وادي ازغدان  .5

كم من منطقة  4مجريين يتوحدان ليصبان في الفرات من جانبه االيمن قرب حديثة في نقطة تبعد 
  ).كي ثري(
م عن سطح البحر ويصب بالفرات  385ينبع من شمال كارة فريع التي ترتفع : وادي الفحيمي  .6

   .من جانبه االيمن بين عنة وحديثة في منطقة الفحيمي
وهو من اكبر احواض وديان الصحراء الغربية حيث تبلغ مساحة حوض :  وادي حوران .  7

يبدا وادي  .الغلب مساره متر 60والي عمق مجراه الى حيصل الف كيلو متر مربع و  20تغذيته 
متر فوق سطح البحر في منطقة التقاء الحدود  915حوران من جبل عنيزة الواقع على ارتفاع 

تصب فيه وديان ل الرطبة مارا بمدينةاالردنية وياخذ اتجاها شماليا شرقيا  –السعودية  –العراقية 
كم شمال غرب قرية جبة التابعة لقضاء 10عديدة ويصب بنهر الفرات من جانبه االيمن على بعد 

كم في بعض المناطق ويقدر مجموع 100م لكل  2,1ويصل انحدار وادي حوران الى . هيت 
.كم  300ويبلغ طوله  ثا / 3م 20يعادل تصريفه اي ما  3م مليار 0,615تصريفه السنوي   

غرب الرمادي عند كارة الفهد  شمالكم  90بعدت مناطق وتتجمع مياهه من: وادي المحمدي  .8
وقد انشأت عليه . 2كم6000 كم جنوب هيت وتبلغ مساحة حوض تغذيته 10ويصب على بعد 

سدود صغيرة منها كونكريتية او حجرية واخرى ترابية منها منجزة واخرى قيد االنشاء وغيرها 
.                         مخطط لها كال حسب التصاريف المائية المحتملة 



 

 

                                                                                              
                                                                 

ـــى . 9 الشــرق مــن وادي االبــيض ينبــع مــن الحــدود الســعودية ويتكــون مــن ثالثــة فــروع تلتقــي معــا الــ
ناحيـة النخيــب داخــل محافظـة االنبــار لينحــدر شـرقا ليصــب فــي الجــــــــــــــــــــــــــــــزء الجنــوبي لبحيــرة الــرزازة 

)1(.وهذا الجزء المذكور يقع ضمن محافظة كربالء) هور ابو دبس( او ما تسمى سابقا بـ   

يســير شــــــــــــــــــــــرقا ويصــب فــي وادي الغــدف يتكــون ضــمن اراضــي محافظــة االنبــار مــن فــرعين ل. 10
.شمال بحيرة الرزازة وهذا الجزء من البحيرة يقع داخل محافظة االنبـــــــــــــــار  

ــــرات او يصـــب  . 11 هنـــاك وديـــان اخـــرى اقـــل حجمـــا واقـــل طـــوال بعضـــها يصـــب امـــا بنهـــر الفـــــــــــــــــــ
ببحيرات الحبانية او الرزازة واخرى التصب داخل الحدود العراقية بـل تتجـــــــــــــــه شـماال لتـدخل الحـدود 

لحـدود العراقيـة لتصـب السورية لتصب بنهر الفرات ومنها تدخل بعض المسـافة ومـن ثـم ترجـع الـى ا
ـــية الحدوديــة وهــذه الوديــان مجتمعــَة اليمكــن لهــا . بنهــر الفــرات بــالقرب مــن مدينــة القــائم العراقـــــــــــــــــــــــــــــ

فـــي احســن الظـــروف المطريـــة وقـــد امكـــن % 3دعــم الـــواردات المائيـــة لنهـــر الفــرات ســـوى القـــل مـــن 
سدود او لـدعم الميـاه الجوفيـة وقليـل منهـا يـذهب الـى االستفادة منها كخزين اما سطحي من خالل ال

ويمكـن مالحظـة هـذه الوديـان المنتشــرة فـي المحافظـة وتحديـدا فـي الهضـبة الغربيـة فــي . نهـر الفـرات
. الخريطة المرفقة في نهاية البحث  

 

اما السدود المقامة على الوديان فمنها مقامة حاليا وتؤدي غرضها  واخرى قيد التنفيذ ولم 
     -:مل تنفيذها لحد االن وهي كما يلييكت

)1(رفي محافظة االنباالوديان  على السدود الصغيرة المنفذة  -1
  ��"7� �� Fو��

    .محافظةالالسدود الصغيرة في التالي يمثل  جدولوال. ���K	ول اد?�.
                                                           

 ، 1937،ترجمة مديرية الري العامة ، مطبعة الحكومة ، بغداد  "العراق ومقدمة عن مستقبل العراقري  "السير وليم ويلكوكس  )1(
  .33-32ص



 

 

تاريخ  الموقع المحافظة اسم السد ت
 االنجاز

طول 
 السد م

ارتفاع 
 السد م

الخزن 
³مليون م  

 32 19 884 81 كم جنوب غرب الرطبة 32 االنبار الرطبة 1

 4 11.5 500 73 كم شمال الرطبة 15 = االبيلة 2

 6 11 525 74 كم شمال غرب الرطبة 55 = االغري 3

 6 13.25 512 76 كم شمال شرق الرطبة 150 = الحسينية 4

 8 10.5 720 77 كم جنوب شرق الرطبة 12 = شبيجة 5

 4 13 440 82 كم شمال الرحالية 14 = الرحالية 6

 7 11.6 990 82 كم شمال غرب النخيب 40 = ام الطرفات 7

 0.3 5 570 76 كم جنوب الرطبة 140 = سري 8

 25 20 1250 2002 كم جنوب شرق النخيب60 = االبيض 9

3حوران  10  5.3 15 448 2003 كم شمال شرق الرطبة 58 = 

  السدود الصغيرة في محافظة األنبار )5( رقمجدول                        

وهي سدود لم تنفذ عمليا اال جزءا قليال منها  )2( )التنفيذ(او تحت  السدود المخطط لها -2
   .ولم تكتمل والجدول التالي يمثل هذه السدود

طول السد  الموقع المنطقة اسم السد ت
 م

ارتفاع السد 
 م

الخزن 
³مليون م  

جنوب الرطبة كم 19 انبار المساد 1  800 17.5 6.82 

 19 14.5 490 كم شمال شرق الرطبة 110 تبال تبال 2

 6.9 11.5 1250 كم جنوب غرب الفلوجة70 الغدف الروضة 3

                                                                                                                                                                                                 
  .2013زيارات ميدانية من قبل الباحث لدائرة سدة الفلوجة، الفلوجة،  )1(
 .2013ن قبل الباحث للهيئة العامة للسدود والخزانات، بغداد،زيارات ميدانية م )2(
 .؛
 



 

 

2كعره  4  4.2 16 650 كم شمال الرطبة 150 عوجة 

4كعرة  5  3.75 13 700 كم شمال غرب الرطبة  150 الملصي 

1/4حوران  6 55 حوران  غرب حديثةكم جنوب   500 25.5 32.9 

1/2حوران  7  28.2 31.5 400 كم جنوب غرب حديثة 100 حوران 

السدود تحت التنفيذ) 6(جدول رقم                        
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.موارد المياه الجوفية -ثانيا  

م تمثــل الميــاه الجوفيــة مــوردا طبيعيــا وهامــا للميــاه العذبــة فــي محافظــة االنبــار ،كمــا تتعــاظ   
%  68اهميتها في كونها المورد الوحيـد بـل االسـاس فـي اقلـيم الهضـبة الغربيـة الـذي يشـغل مسـاحة 

.من اجمالي مساحة المحافظة   



 

 

وتتميز المياه الجوفية بانه يمكن اسـتخدامها مباشـرة دون أي معالجـة حيـث انهـا لـم تتعـرض  
ا امنـا ونظيفـا يمكـن اسـتخدامه للتلوث وكذلك ثبـات درجـة حرارتهـا علـى مـدى العـام فهـي تعتبـر مـورد

وتاتي اهمية المياه الجوفية من الناحية الجيوبوليتيكية في كونها تدخل فـي سـياق . الغراض الشرب 
وضـــع الخطـــط االســـترايجية المســـتقبلية مـــن قبـــل المؤسســـات المســـؤولة فـــي منطقـــة الدراســـة ، وذلـــك 

قســــم الميــــاه الجوفيــــة فــــي منطقــــة تو . بهــــدف تنميــــة المنطقــــة مــــن الناحيــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية 
-:الدراسة الى قسمين حسب طبيعة استخراجها على سطح االرض وهي كما يلي   

 مياه اآلبار   - أ
تتواجــد الميــاه الجوفيـــة علــى أعمـــاق مختلفــة فـــي بــاطن األرض حســـب التكــوين الجيولـــوجي  

ــــار وتســــتخدم اآلالت البســــيطة وهــــي االكثــــر ــــة ، وتســــتخرج عــــن طريــــق  حفــــر اآلب انتشــــارا  للمنطق
 10(واستثمارا في محافظة االنبار ، ومنها يوجـد علـى اعمـاق بعيـدة عـن سـطح االرض تتـراوح بـين 

فالقريبة من سـطح االرض تسـتمد مياههـا مـن االمطـار السـاقطة ،  تحت سطح االرض،) م 700 –
. هـا وهي متجددة اذ تنتشر في مناطق مثل الرطبة وعكاشات و الهبارية وفـي حديثـة والرمـادي وغير 

امـا االعمـاق البعيـدة عـن سـطح البحـر تعـود اصـل مياههـا الـى ميـاه ترسـبية بحريـة او بقايـا احــواض 
حيث ان التوزيع الجغرافي العماق اآلبار يكون حسب اقسام السطح ، حيـث كلمـا زاد .ملحية قديمة 

ه الجوفيـة االرتفاع عن سـطح البحـر زاد عمـق حفـر االبـار ، ففـي منطقـة الحمـاد تتـراوح اعمـاق الميـا
فــي حــين تبلــغ ) م 713(، وهــي اعلــى منطقــة مرتفعــة عــن ســطح البحــر بـــ م  ) 390 – 135(بــين 

ـــة  ـــاه الجوفي ـــى ارتفـــاع ) م 135 – 45(اعمـــاق المي فـــوق مســـتوى ) م 217(فـــي منطقـــة الجزيـــرة عل
)1(.سطح البحر   

وذ قضــاء كمــا تتبــاين اعــداد االبــار المحفــورة فــي منطقــة الدراســة حســب اقضــيتها ، اذ يســتح 
، واقلهـا فـي )2كلـم 26 (لتـروي مسـاحة تبلـغ %) 28(الرطبة على اعلى عدد من االبار بنسـبة تبلـغ 
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وهنـاك بعـض  ) .2كـم 4(لتـروي مسـاحة مزروعـة تبلـغ  %)6(قضاء راوه اذ بلغت نسبة عدد االبـار 
اوقـات  الواحات التي تتسم بموسمية المياه ، اذ تتوافر مياههـا فـي فصـل سـقوط االمطـار وتجـف فـي

وبما ان المياه الجوفيـة التـي تتواجـد  .ات حول بحيرة الحبانية والرزازةالجفاف كما تنتشر بعض الواح
في الصخور الطبقية تحت سطح البحر تتباين في مساحة احواضها مـن منطقـة جغرافيـة الـى اخـرى 

. كذلك تختلف في نوعية مياهها وتصريفها وسعة نوعيتها تبعا لطبوغرافية المنطقة   

مياه الينابيع او العيون –ب   

للمــاء الجــوفي الــذي يخــرج الــى ســطح االرض عبــر يعــرف الينبــوع علــى انــه انبثــاق طبيعــي  
.الشقوق والفواصل الموجودة في التراكيب الصخرية   

بـــ  وتمتــاز ميــاه الينــابيع بديمومــة تــدفقها نتيجــة تظــافر العامــل التركيبــي مــع العامــل المنــاخي 
-:عاملين هما   

يـرة لهـا عالقـة بالمكـامن العامل االول يساعد على نقل قسم من المياه المعدنية من اعماق كب       
النفطيـــة تلتقـــي مـــن الميـــاه الباطنيـــة المنحـــدرة مـــن منـــاطق التغذيـــة فـــي منطقـــة الرطبـــة الواقعـــة غـــرب 

.   المحافظة  

منطقــة (امـا العامـل الثـاني المتمثـل بالمنــاخ ، فـان االمطـار التـي تســقط فـوق منطقـة الرطبـة  
وكبيسـة لـنفس الظـروف المناخيـة السـائدة تتباين من سنة الى اخرى اذ تخضع منطقة هيـت ) التغذية

فـي منطقــة التغذيــة فـي تباينهــا ، لــذا تعــد اشـهر اذار ونيســان وتشــرين االول مـن اكثــر االشــهر زيــادة 
وتســهم )  ثــا /لتــر 100 – 20(فــي التصــريف المــائي لتلــك الينــابيع ويتــراوح معــدل تصــريفها مــا بــين 

 /ملغـم )7,3(لمعدنيـة حيـث تبلـغ مقـدار االمـالح ينابيع قضاء هيت في تلوث نهر الفرات باالمالح ا
فـي شـمال القضـاء   لتـر /ملغـم)  3,80(لتر بعد خروج النهر مـن قضـاء هيـت فـي حـين ال تتجـاوز 

.)1(  
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وحسب  المغذية لها )خزانات المياه الجوفية (وفي محافظة االنبار فقد امكن حصر االبار وكذلك 
-:الجدول التالي  

)1(المياه الجوفية في االنبارجدول يمثل احصائية   

البئر اسم ت ²المساحة كم  الذائبة جزء  االمالح المنسوب م 
 بالمليون

التصريف  
ثانيه/لتر  

³الخزن مليون م  

 50 1-10 3000-10000 70-170 2343 المحمديات 1

 1 3-10 1000-10000 90-170 2421.1 حديثة 2

 31 3-10 1000-3000 170-210 2264.9 وادي عامج 3

 12 3-10 1000-3000 170-250 2655.4 وادي المانع 4

 17 5-10 1000-3000 300-370 1171.5 عكاشات 5

 15 1-3 1000-3000 290-350 624.8 الكعرة 6

الوليد-التنف 7  1483.9 470-350 3000-1000 10-3 1 

 3 5-10 1000-3000 175-210 234.3 ام النهيدين 8

 7 1-3 1000-3000 230-250 546.7 الضبعة 9

 8 3-10 1000-3000 175-210 2264.9 وادي تبل 10

 71 3-10 1000-3000 170-180 2264.9 الهبارية 11

التمر عين 12  1015.3 140-90 3000-1000 5-3 11 

 100 5-10 1000-3000 80-90 2030.6 رحاليه 13

 1 1-10 1000-5000 90-100 117.5 طقطقانه 14
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 107 5-10 1000-3000 180-220 7966.2 النخيب 15

راحصائية اآلبار في محافظة األنبا) 7 (جدول رقم     

 المشاريع االروائية في محافظة االنبار 

مساحة  مشروع ري الصقالوية والذي يقع ضمن منطقتي الصقالوية والكرمة وهو ب    
دونم  35000سيحا والمساحة المستصلحة  تروى دونم 143000دونم منها  165000

-:ه هي جداولومن اهم  .دونم 55947والمستصلحة جزئيا   

 -:ينثا وبطول ويتفرع الى فرع/ ³م 26بتصريف   SQالصقالوية الرئيسي   -1

ثا يسقي مناطق قبل وبعد قناة ذراع دجلة بواسطة سايفون /3م 11علي سليمان بتصريف  -
  .كونكريتي تحت قناة ذراع دجلة

ابراهيم بن علي   - SI-00 كم مبطن ويتفرع  3كم  منها  31ثا وبطول / ³م 8ف  بتصري   
-:منه القنوات االتية  

 - ثا وتروي /لتر 900كم وبتصريف  6كم وبطول  8قع ايسر الجدول عند تقناة حصيوات  و 
.دونم بالواسطة 348دونم سيحا و  3618  

ثا وتروي / ³م 1,25مبطن وتصريف  كم 3,5 امنه كم 10بطول  ةترابيوهي التاميم قناة  -
  .ناظم قاطع اوعليهدونم بالواسطة  5200دونم سيحا و  3500

القناة  -        SI-16 .ثا/لتر 600كم مبطنة وبتصريف  6,8بطول    

ثا/لتر 600كم مبطنة وبتصريف  6بطول   3القناة  -      . 

  .دونم 278104ثا  ومساحة / ³م  600كم بتصريف   65ذراع دجلة بطول   -2
ة التحلية القادمة من سدة امن قن 62,5مشروع ارواء اراضي الطربولية عند الكيلو   -3

ثا ويروي / ³م 8كم بتصريف   33بطول ) 2007- 2002(من بالفترة سامراء نفذ 
ويشمل ناظم صدري وشاللتين  وجسرين للسيارات وجسرين دونم  25000مساحة 



 

 

حسب طبيعة االستصالح في ) بالدونم( تصنيف االراضي والجدول يوضح )1(.للمشاة
 )2(.محافظة االنبار

 

اسم  ت
 الشعبة

المساحة 
 الكلية

 االراضي المروية
المستصلحة 

 الكلية

شبه     
المستصلحة 

             
 كليـــــاً 

غير    
المستصلح
 بالضخ سيحا الكلية ة الكلية 

 43971 62250 58779 52690 112310 165000 165000 الكرمة 1

 40000 -  10000 43000 7000 50000 73646 الصقالوية  2

 -  14500 -  14500 -  14500 16000 الفلوجة 3

 7500 15000 -  22500 -  22500 38000 العامرية 4

 الرمادي 5

 االولى

15600 14170  - 14170 4000 3016 7154 

 الرمادي 6

 الثانية

15000 14000  - 14000 4000 5250 2500 

الرمادي  7
 الثالثة

12000 12000  - 12000 6500 1500 4000 

الرمادي  8
 الرابعة

45000 44000  - 44000 21000 16500 6500 

الرمادي  9
 الخامسة

47000 27944  - 27944  - 24744 3200 

الرمادي  10
 السادسة

1400 10600  - 10600  - 8100 2500 
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 2548 533 -  3081 -  3081 10000 هيت 11

 9000 -  -  9000 -  9000 10000 البغدادي 12

 6371 1087 -  7458 -  7458 10000 حديثة 13

 8800 4000 -  12800 -  12800 12800 عنه 14

 9000 -  -  9000 -  9000 10000 راوة  15

 31000 2000 -  33000 -  33000 35000 القائم 16

 184044 155730 109279 329743 119310 449053 529046 المجموع 17

ةتصنيف األراضي بالوحدات اإلداري) 8(جدول رقم                    

 

)1(مشاريع بحيرات االسماك    

. وهي مشاريع تتطلب كميات من المياه اليمكن تقنينها كما هي في المشاريع االخرى
.والجدول التالي يمثل واقع حال بحيرات االسماك في المحافظة  

البحيرة عنو              ت  المساحة العدد 
 دونم

 المصدر المائي 

(بحيرات صغيرة من  1 1 -25 دونم)  الصقالوية  نهر الفرات وجدول 169 18 
و قناة الثرثار الرئيسي و ذراع دجلة 

الفرات –  

(بحيرات متوسطة من  2 26 -99 دونم)   2 70 = 

100بحيرات كبيرة اكثر من  3 دونم   4 470 = 
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المجمـــــــــــوع                24 709 = 

مشاريع بحيرات األسماك) 9( جدول رقم                           

 

الموارد المائية في محافظة االنبارادارة   

دوائرها المتمثلة بمديريتي االنبار  ادارة الموارد المائية في محافظة االنبار هو من خالل      
والفلوجة المرتبطتين بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في بغداد وللمديريتين دوائر فرعية 

كما ان هناك دوائر اخرى . في االقضية والنواحي التابعة لكل منهما تدير اعمال الري المناطة بها
مال خاصة بها والتي تصب اعمالها في خدمة القطاع تابعة لوزارة الموارد المائية تقوم باع

الزراعي، منها مديرية صيانة مشاريع الري والبزل والتي تقوم بتطهير المشاريع بالمحافظة ودائرة 
كري النهر ايضا ودائرة استصالح اراضي االنبار وهي تقوم بتنفيذ مشاريع الري والبزل اال ان عمل 

حقل هي من ضمن اعمال المديريتين المعنيتين باالدارة المتكاملة توزيعات المياه وايصالها الى ال
للموارد المائية في محافظة االنبار وهي االكثر معنية بصلب هذا البحث والمتمثلة في ادارة 

-:)1(مايلي  

-: )2(ـبـ والمتمثلة مشاريع السيطرة على الموارد المائية -:اوال  

امام مدينة حديثة في محافظة االنبار وهو سد خزني  1986انشأ عام ). DAM(سد حديثة  -1
 . مليار متر مكعب ينظم مياه نهر الفرات 8,3كونكريتي ذو سعة خزنية 

هي سدة تنظيمية وليست خزنية تقوم بتنظيم مياه نهر الفرات  (BARRAGE) سدة الرمادي -2
ما متجاوران في مدينة الرمادي بين عمود النهر نفسه وجدول الورار عبر ناظم الورار وه

 .انشئا منتصف الخمسينات
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وهي ايضا سدة تنظيمية وليست خزنية  1985انشأت عام ) (BARRAGEسدة الفلوجة  -3
تقوم بتحويل قسم من مياه نهر الفرات الى القناة الموحدة المغذية لالراضي الواقعة ايسر 

 .بلنهر الفرات جنوب الفلوجة وصوال الى محافظتي بغداد وبا

وهوناظم تنظيمي يسيطر على المياه العائدة الى نهر  )REQULATER(ناظم الذبان  -4
 . 1948الفرات من بحيرة الحبانية انشأ عام 

ضمن منظومة بحيرة الحبانية يسيطر  1942انشا عام  )REQULATER(ناظم المجرة  -5
 .ا بـ هور ابي دبسعلى المياه المنقولة من بحيرة الحبانية الى بحيرة الرزازة المعروفة سابق

يعد هذا الناظم من اهم النواظم بالعراق كونه يتحكم بالمياه الواصلة  ).DAM( ناظم الثرثار -6
الى بحيرة الثرثار من نهر دجلة ليحولها اما الى نهر دجلة ثانية او الى نهر الفرات عبر 

 .1976الفرات انشا عام _قناتي هي قناة ذراع دجلة وقناة الثرثار

وهي تقوم بتوزيع المياه القادمة من بحيرة الثرثار او  )REQULATERS(التقسيم نواظم  -7
من نهر دجلة مباشرة من خالل القناة الموحدة دون المرور ببحيرة الثرثارالى نهري دجلة 

 .مجددا او نهر الفرات

وهو اقدم النواظم في العراق حيث تم انشائه من قبل  )REQULATER(ناظم الصقالوية  -8
وهو ناظم طابوقي بابواب حديدية لكن اعيد بنائه  1921قوات االحتالل البريطاني عام 

باخر كونكريتي وهو يغذي اراضي ناحية الصقالوية وقضاء الكرمة وصوال الى  2002عام 
لمياه في سيطرة على اويمكن توضيح مشاريع ال. حدود محافظتي صالح الدين وبغداد

  -:المحافظة بالجدول التالي

التصريف  نوع المشأ المنشأ ت
 التصميمي

ثا/ ³م  

المنسوب 
 االعلى

عدد 
 البوابات

تاريخ 
 االنجاز

 الموقع الغاية منه



 

 

السدود والنواظم في محافظة األنبار )10( جدول رقم               

 كم شمال المينة 7 السيطرة على المياه 1986 6 150.2 11000 كونكريت سد حديثة 1

 مع 24 51.5 3600 = سدة الرمادي 2
 هويس

كم غرب 3 السيطرة على المياه 1956
 الرمادي

مع  10 44.79 3600 = سدة الفلوجة 3
ممر 
 اسماك

 الى تحويل المياه 1985
 القناة الموحدة

كم جنوب 5
 الفلوجة

بحيرة  الى نقل المياه 1952 24 51.5 2800 = ناظم الورار 4
 الحبانية

كم غرب 3
 الرمادي

الى  الحبانية تفريغ 1948 5 51.5 800 = ناظم الذبان 5
 الفرات

 ناحية الحبانية

الى  الحبانية تفريغ 1942 8 51.5 1550 = ناظم المجرة 6
 الرزازة

كم جنوب 20
 الفلوجة

-ناظم الثرثار 7
 فرات

السيطرة على الثرثار  1976 6 65 1100 =
 الخارجة

عند كم صفر من 
فرات-قناة ثرثار  

التقسيم  ناظم 8
 دجلة

 السيطرة على المياه 1981 4 45,00 600 =
 الى دجلة

27.5عند  كم  
 -عند قناة  ثرثار

 فرات

ناظم التقسيم  9
 الفرات

 السيطرة على المياه 1976 4 47,00 500 =
 الى الفرات

كم  27,5عند 
 -عند قناة  ثرثار

 فرات

ناظم صدر  10
 القناة الموحدة

 السيطرة على المياه 1985 4 44,79 104 =
الموحدةالقناة  الى  

كم جنوب 5
 الفلوجة

السيطرة على  1988 4 43,50 600 = ناظم الشاللة 11
 المنسوب

 28.5عند كم 
 من  الذراع

ناظم  12
 الصقالوية

تغذية جدول  1921 4 43,00 26 =
 الصقالوية

كم شمال 12
 الفلوجة



 

 

-:المتمثلة بـ الترابية السداد - :ثانيا  

  سداد االنهر  - أ

السداد الترابية هي احد اهم مشاريع السيطرة على الفيضانات وخصوصا عند ارتفاع مناسيب      
االنهار في مواسم الفيضانات وهي التي تحدد مسار مجرى االنهر اضافة الى تحديد المحرمات 

السداد الرئيسية على  وادناه جدول. يوضح مواقع السداد واطوالها الجدول التاليو . لمشاريع الري
)1(جانبي نهر الفرات  

كم  طول السداد المنطقة المحصورة الجانب للنهر الموقع الشعبة ت
 ونوعها

 المساح
المخدومة 
 دونم

مقدم سدة  الرمادي 1
 الرمادي

ناظم  الى ابوطيبان من االيمن
 الورار

 43000 كم مبلطة 42

مقدم سدة  الرمادي  2
 الرمادي 

سدة  الى من تل اسود االيسر
 الرمادي

 90000 كم مبلطة 21

مؤخر سدة  الرمادي 3
 الرمادي

  الى من سدة الرمادي االيمن
 سن الذبان

 17000 كم مبلطة 35

مؤخر سدة  الرمادي 4
 الرمادي

الى  من سدة الرمادي االيسر
 السرية

 50000 كم مبلطة 35

سدة  مؤخر الفلوجة 5
 الرمادي

مدينة  الى الحبانية من االيمن
 الفلوجة

20 كم   واسعة 

الفلوجة  6
 والصقالوية

مؤخر سدة 
 الرمادي

الى  من قناة الثرثار االيسر
 الفلوجة

 واسعة كم  30

مؤخر سدة  الفلوجة 7
 الفلوجة

حدود  الى الفلوجة من االيسر
 بغداد

18 كم   واسعة 
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مؤخر سدة  العامرية 8
 الرمادي

حدود  الى الفلوجة من االيمن
 بابل

70 كم   واسعة 

8 مدينة هيت ونواحيها االيمن ــــــ هيت 9 كم    

وتل  وجبيل البونمر سداد االيسر ــــــ هيت 10
 اسود والمحبوبية

كم تربية  30
 ومبلطة

 

كم   21.5 القائم ونواحيه االيسر ــــــ القائم 11
 طوابير ترابية

 

سداد الحماية لنهر الفرات في المحافظة) 11(جدول رقم                   

-:السداد الواقعة على البحيرات والجداول   

وهي سداد قد تكون طبيعية اومنشأة من قبل الدولة وذلك للحفاظ على مياه البحيرات         
مساحات وعدم انسيابها الى االراضي المجاورة التي قد تغرق ) الجابية (وحصرها في الحوض او 

.والجدول يمثل واقع حال السداد الترابية على جانبي االنهر في المحافظة .)1(مأهولة بالسكان  

 المالحظات طول السدة المنطقة المحصورة الموقع او الجدول  البحيرة المشروع ت

 الى الورار من ناظم الجانب االيسر جدول الورار الرمادي 1
 الحبانية  بحيرة

4 كم  مبلطة  
 وترابية

 الى الورار من ناظم الجانب اليمن جدول الورار الرمادي 2
 بحيرة الحبانية

8 كم   ترابية 

السطيح  سداد بحيرة الحبانية الرمادي 3
 والمشيهد

جنوب طريق 
بغداد -رمادي  

4.5 كم   ترابية 

 الفلوجة سدة 4
 وناظم الثرثار

فرات  – قناة ثرثار
 وذراع دجلة

الثرثار قناةجانبا   

دجلة ذراعجانبا   

 فرات – من الثرثار

 ذراع الى دجلة

 كم  2×38

65×2 كم   

 ترابية

 ترابية

السداد الواقية للبحيرات والجداول)12(جدول رقم                    
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اراالنبمحافظة النواظم في  -:ثالثا   

- :وهي نواظم السيطرة ضمن المشاريع االروائية في المحافظة وتشمل   

وهي تمثل النواظم الرئيسية والفرعية على الجداول والقنوات والتي تقوم : نواظم الفلوجة    - أ
  _: )1(بالسيطرة على التصاريف المطلوبة وفقا للحاجيات ، وكما مبينة بالجدول التالي

                                                           
 .المصدر السابق نفسه  )1(

التصريف  اسم الناظم اسم المشروع الواقع فيه اسم الناظم ت
التصميمي 

ثا/3م  

التصريف 
 االعتيادي

ثا/3م  

  مساحة المشروع

 الذي يرويه

)دونم(  

عدد 
 فتحاته

 تاريخ
 انشاءه

)سنة(  
 رئيسي

H.REG 

 

 قاطع

X.RE
G 

رئيسي صقالويه 1 صقالويهمشروع    1920 3 27270 24 26 ــــ رئيسي 

صقالويهمشروع  علي سليمان 2  1922 3 76500 9 11 ــــ رئيسي 

علي بن ابراهيم 3 لصقالويهمشروع   1924 2 49500 6 7 ــــ رئيسي 

صقالويهع مشرو  حصيوات 4  1940 1 3866 4 5.5 قاطع ــــ 

صقالويهمشروع  االساله 5  1940 2 20000 3.5 4.5 قاطع ــــ 

صقالويهمشروع  التصنيع 6  2000 4 16000 3 3.5 قاطع ــــ 

تاميم جدول 7 صقالويهمشروع    1986 2 8700 1 1.25 قاطع ــــ 

16شاخه  8 صقالويهمشروع   .75 قاطع ــــ   70.  4000 2 1986 

صقالويهمشروع  البو خنفر 9  1937 2 50000 7 9 قاطع ــــ 

صقالويهمشروع  ام العجاريج 10  1937 2 46000 7 7.5 قاطع ــــ 

 1986 1 40000 5 6 قاطع ــــ مشروع صقالويه الكناطر 11

صقالويهمشروع  شورتان 12  1986 1 28000 5 5.5 قاطع ــــ 

3شاخه 13 صقالويهمشروع   .1 قاطع ــــ   75.  3500 1 1924 



 

 

       
       
       

جدول 
الفلوجة قاطع النواظم في )13(رقم   

وهي نواظم داخلية، اي ضمن المشاريع االروائية وتقوم :  )1(النواظم في مشروع الرمادي - بـ 
والجدول. بتنظيم المياه ضمن القنوات الحقلية وغيرها اليصال المياه الى المزارعين  

.التالي يمثل احصائية النواظم في مناطق المحافظة عدا مناطق الفلوجة  
 

اسم  ت
 الناظم

التصريف  اسم الناظم 
التصميمي 

ثا/3م  

التصريف 
االعتياد
 ي

ثا/3م  

مساحة 
  المشروع

 الذي يرويه

)دونم(  

عدد 
 فتحاته

 تاريخ
 انشاءه

)سنة(  
 رئيسي

H.RE
G 

 

 قاطع

X.RE
G 

1 MC3  المرحله
الرمادي/الرابعه  

 1980 1 4951 1.25 1.400 ــــ رئيسي

2 MC3
/1 

المرحله 
الرمادي/الرابعه  

.520 ــــ رئيسي  50.  2425 1 1980 

3 8/ M
C3 

المرحله 
الرمادي/الرابعه  

.530 ــــ رئيسي  530.  861 1 1980 

4 MC4  المرحله
الرمادي/الرابعه  

ــــ    1980 1 4000 1.220 1.260 قاطع 

5 7/ M
C4 

المرحله 
الرمادي/الرابعه  

.620 ــــ رئيسي  620.  732 1 1980 
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21قناة 14 ةصقالويمشروع    1986 1 4500 4 5 قاطع ــــ 

ابطيهضال 15 صقالويهمشروع    1986 1 20000 2.5 3 قاطع ــــ 

صقالويهمشروع  العيساويه 16  1986 2 17000 1.75 2 قاطع ــــ 



 

 

6 MC2  المرحله
الرمادي/الرابعه  

.970 ــــ رئيسي  970.  3631 1 1980 

7 A 1985 1 2500 1.25 1.5 ــــ رئيسي المرحله الثانيه 

8 B 1985 1 3500 1.7 1.700 ــــ رئيسي المرحله الثانيه 

9 B 1980 1 2000 1.00 1.00 قاطع ــــ المرحله الثانيه 

10 2/ B 700 قاطع ــــ المرحله الثانيه.  500.  1500 1 1980 

11 MC3 الثالثه  المرحله
الرمادي/  

 1982 1 5600 1.100 1.150 قاطع ــــ

12 20/ M
C3 

الثالثه  المرحله
الرمادي/  

.690 قاطع ــــ  690.  3427 1 1982 

13 1/ M
C3 

الثالثه  المرحله
الرمادي/  

.550 ــــ رئيسي  500.  502 1 1982 

14 MC1  المرحله
الرمادي/االولى  

 1981 1 10000 2.100 2.25 قاطع ــــ

15 LC1 1المرحله  
الرمادي/  

.900 قاطع ــــ  900.  4000 1 1981 

النواظم في مديرية االنبار) 14( جدول رقم                       

  

مراحل  والتي قسمت حسب منشات الري ضمن قاطع مديرية الموارد المائية في االنباراما      
-:فهي كما موضحة بالجدول التالي )1(ستصالحاال  

المرحلة   المرحلة االولى التفاصيل
 الثانية

المرحلة 
 الثالثة

المرحلة 
 الرابعة

المرحلة 
 الخامسة

المرحلة 
 السادسة

 ابوطيبان 41 الموقع
 39 زويغير 40

الدوار  39
و   ابو 

طوي  35
و 

 26من 
 صهاالت

 25من 
 الى الموح

 8من 
 حصيبة

                                                           
 .،معلومات متجمعة2000لتنفيذ مشاريع الري واالستصالح، تقرير غير منشور، بغداد، الهيئة العامة  )1(



 

 

وابو  الدوار
 رايات

 38رايات و
 الكطنية

 21 الى زنكوره37
 الطرابشة

نمالة 2  27 الى 
 الصوفية

 دونم المساحة الكلية

 االراضي المتصلحة

15600  

ـــ     

15000 

9000 

12000 

6500 

45000 

21000 

55000 

ـــ    

14000 

ـــ    

 8100 45000 16500 1500 2500 4000 المستصلحة جزئيا  

 2500 10000 6500 4000 2500 7154 غير مستصلحة دونم

مبطنة قنوات رئيسية 
 كم

 ــــ ــــ 27.177 7.133 17.2 21.5

قنوات فرعية مبطنة  
 كم

 ــــ ــــ 34.063 8.7774 6.5 3.5

 قنوات النفع الخاص
 مبطنة  كم

 ــــ ــــ 111.82 27.177 16.9 60.7

مجموع القنوات 
 المبطنة

 ــــ ــــ 173.06 42.925 40.6 85.7

 غير قنوات رئيسية
 مبطنة 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 غير قنوات فرعية
 مبطنة  

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

قنوات النفع الخاص 
 غير المبطنة كم

 ــــ ــــ ــــ 22.004 ــــ ــــ

 ــــ ــــ ــــ 22.004 ـــ ــــ مجموع الغير المبطنة

المجموع الكلي 
 للقنوات

 ــــ ــــ 171.924 64.929 40.6 85.7

 15.4 23.8 16.5 12.5 10 8.25 رئيسية  كم مبازل

 23.2 48.5 30 14 34.28 18.63 مبازل فرعية

 ــــ 13.7 56.2 19 39,42 33 مبازل ثانوية



 

 

 ــــ 162.76 72.3 11 9,88 34.34 مجمعة كم  مبازل

 ــــ ــــ 465 113 100 112 مغطاة كم  مبازل

الريمنشات    

 ناظم رئيسي

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 ــــ ــــ

 ــــ ــــ 56 5 3 26 ناظم قاطع

 ناظم صدر

 منفذ حقلي

60 

600 

34 

 

27 

360 

71 

1200 

 ــــ ــــ

 ــــ ــــ 6 3 ــــ 10 جسور مشاة

 ــــ ــــ 5 ــــ 2 7 جسور سيارات

 سايفون

 عبارة

1 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

1 

1 

3 

33 

 ــــ

100 

 ــــ

24 

 المبازل منشات

 قناطر صندوقية

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 2 1 7 2 2 3 قناطر انبوبية

 37 140 25 25 44 34 مصبات

 5 21 6 6 6 5 جسور سيارات

 8 22 12 ـــ ــــ ــــ جسور مشاة

 ــــ ــــ 4 2 1 4 محطات ضخ ري

 1 1 1 1 1 1 محطات ضخ بزل

لمناطق الرمادي مشاريع الري ) 15(دول رقم ج                 

مناطق اعالي الفرات  -:رابعا   



 

 

للشريط النهري يبدءا من مدينة القائم الحدودية مع سوريا  ةالزراعي ةالمساحوالمتثلة ب         
فيها قنوات اروائية   توجد الو دونم  150000اقل من ب وحتى مدينة هيت وعلى جانبي النهر تقدر

     -:)1(هيمحطات ري   لكن فيها  .وال سداد نهريه واقيه تذكرمبازل  وال

منها افقيه كهربائيه تروي مساحة  3مضخات  4محطه ري العائمه تتكون من   – 1
. دونم 1000  

كلم  225دونم  1000مضخات افقية كهربائية تروي  3محطة ري الكصر االيمن  – 2
.غربي عنه  

كلم  215دونم   1000بائية تروي مضخات افقية كهر  4محطة ري الكصر االيسر  – 3
.غربي عنه  

دونم  وبمساحة1000مضخات افقية كهربائية  3 تتمثل بـ محطة ري الصكرة في عنه – 4
.)قرب قرية المعاضيد (عن الرمادي كلم   

 دونم 1087 منهادونم  االف 10 مســــــــاحةب حديثة مدينة يقع فيف مشروع ري السكراناما 
.مستصلحة وتروى بنظام الري بالرش من محطة ضخ منصوبة على ايسر نهر الفرات  
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المحافظة سيطرة على المياه فياجراءات الــ  نيالمبحث الثا  

تمهيد     

تم تشكيل دائرة الري التي ) بريطانيا (بعد احتالل العراق من قبل االنكليز  1918في سنة         
فتمكنت من  (*)المشاريع التي سبق وان اقترحها السير ويليام ويلكولس بدأت تسعى في تنفيذ بعض

اكمال حفر جدول الصقالوية وابي غريب واليوسفية احياءًا للجداول القديمة التي كانت تعرف 
التي كانت موجودة في العصر العباسي والعصور ) الملك(و ) صرصر(و ) عيسى(بجداول 

)1(.القديمة   

اول من قام بدراسة تاريخية فنية لري  )م 1932 -1852(يليام ويلكوكس ير و السولذلك يعد       
العراق القديم وستبقى اثاره مصدرا اساسيا في هذا االختصاص ال يستغنى عنه الباحثون 

.نوالمهندسو  ويرجع الفضل إلى ويلكوكس في إنشاء مشروع سدة الهندية على نهر الفرات بين سنة  
كبيرا من اراضي العراق البور الى حقول زراعية وبدأ بمشروع آخر ل قسما ًفحو 1913و  1911

لتخفيف أخطار فيضان الفرات وهو مشروع الحبانية وال يزال العراقيون يذكرون له هذه األعمال 
كما قضى ويلكوكس اخر ايام حياته في مصر حتى داهمته المنية في  الجليلة بكثير من االعجاب

وقد ابَنته مصر فدونت مجلة . ر ناهز  الثمانين عاما عن عم 1932من سنة  اغسطس 28
الكلمة االتية تحت صورته ) 13ص  – 1932نوفمبر سنة  1الثالثاء (الهالل في عددها االول 

المهندس والعالم الكبير الذي توفي في شهر اغسطس الماضي  –السير ويليام ويلكوكس ( ،قالت
مصريون حزنا عميقا ندر ان يحزنه شعب على الذي اشتهر بخدماته وحبه لمصر فحزن عليه ال

كما يجب ان ال ننسى دور عالم الري العراقي أحمد سوسة الذي اشرف على  .)وفاة اجنبي عنه
                                                           

القرن         بريطاني االصل جاء معية االحتالل البريطاني للعراق مطلع كس هو عالم وخبير بشؤون الري،السير ويلكو  )*( 
  .ومصر العشرين ويرجع الفضل له في ارساء مشاريع الري  في العراق

  .26ص،  1946 ،مطبعة المعارف، بغداد" تطور الري في العراق "احمد سوسة  )1(
 



 

 

مشاريع الري بالعراق وله مؤلفات علمية وادبية تخص تاريخ العراق القديم ومشاريع الري القديمة 
.وله الفضل الكبير في تطوير مشاريع الري   

على اثر تأسيس الحكم الوطني في البالد اعيد تنظيم دائرة الري التي  1921في سنة و      
تأسست مديرية الري  1946وفي أوائل سنة . من قبل سلطات االحتالل 1918استحدثت عام 

)1(.المحافظات حاليا    )أنذاك األلوية(على تتبعها خمس مناطق للري موزعةالعامة والتي   

الشماليةلوية االمنطقة ري كركوك وتشرف على اعمال الري في أـــ          

.منطقة ري ديالى ومركزها بعقوبة وتشرف على اعمال الري في لواء ديالى بـ ـــ        

  .منطقة ري بغداد ومركزها بغداد وتشرف على اعمال الري في لوائي بغداد والدليم جـ ـــ   

.الوسطىلوية االلحلة وتشرف على اعمال الري في ـــ  منطقة ري الفرات ومركزها ا د      

الجنوبيةلوية االهـ ـــ منطقة ري الكوت وتشرف على اعمال الري في      

كما كان يتبع المديرية دائرة مستقلة هي دائرة المهندس المقيم لمشروع الحبانية ومركزها        
الحبانية وكذلك شعبة مستقلة هي شعبة الرمادي وتنحصر واجباتها في االشراف على تنفيذ مشروع 

ري سدة الهندية وواجباتها ادارة معمل المديرية في السدة واالشراف على سدة الهندية والنواظم 
 )2(.القريبة منها وتوجد شعبة ري الصقالوية التابعة لمنطقة ري بغداد ومقرها في مدينة الفلوجة

ة في تشكيالتها وتجزأت منطقة ري بغداد توسعت المديري 1946وخالل النصف الثاني من سنة 
.الى منطقتين ولذا اصبح عدد مناطق الري ستة بدال من خمس   

  .في بغداد وواجباتها االشراف على اعمال الري في لوائي بغداد والدليم منطقة ري الوسطى -1
منطقة سداد دجلة ومركزها وواجباتها االشراف على اعمال السداد الخاصة بنهري دجلة  -2

 .لى ضمن لواء بغدادوديا
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. تم استحداث شعبة ري الرمادي باالضافة الى شعبة ري الصقالوية 1954في اوائل عام        
وبعدها توالت االسماء لهذه الدائرة حتى نهاية الستينات واوائل السبعينات تم استبدال تسمية منطقة 

امة لصيانة عامة الى المؤسسة العري االنبار بفرع ري االنبار عندما تم تغيير اسم مديرية الري ال
. رىوتشغيل مشاريع ال تم الغاء وزارة الري ودمجها مع وزارة الزراعة واصبحت  1987وفي عام  

و. رفرع زراعة وري االنبا ادارة الري والبزل كقسم ضمن تم اعادة وزارة الري 1993في عام  
.وفصل دوائرها عن الزراعة فسمي بـ مديرية ري االنبار تم استبدال اسم وزارة  2003عام  في اما 
.الري بوزارة الموارد المائية وعليه ابدل اسم مديرية ري االنبار بمديرية الموارد المائية في االنبار  

تشغيل الموارد المائية في محافظة االنبار دوائر   

واجبات ومهام ا الدوائر المختصة  بالموارد المائية باالعمال التي تقوم بهدوائر يتمثل دور         
 مديريات الموارد المائية والشعب التابعة لها كادارات فرعية التي تقوم بها )1(الموارد المائية  ادارة 

شعبة تتولى هذه الشعب امور الري كل ضمن الرقعة  11في االقضية والنواحي البالغ عددها 
ونذكر هنا اهم  .)2(الجغرافية العائدة للوحدة اإلدارية الواقعة فيها الشعبة بخصوص اعمال الري 

-:االعمال المناطة بالمديريتين هي  

                                      حسب ن المزارعي لىادارة وتشغيل الري والتي تتضمن توزيع الحصص المائية ع .1
 .لمساحات ووضع جداول بكميات المياه وتوقيتاتها ا
 .وصيانتها  ومحطات البزل دارة وتشغيل محطات الريا .2
 .متابعة ومراقبة التجاوزات الخاصة واتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين   .3
 .يات لمياه الشرب من نهر الفراتوالجمعتامين الحصص المائية للمشاريع  .4
                                  استمرار التنسيق مع مديرية البيئة حول عدم حصول تلوث في نهر من اثر   .5

    . مخلفات من المعامل او مجاري الصرف الصحي
   .الزراعية في البلدتقديم الدراسة لبعض المشاريع االروائية المقترح انشائها لتطوير العملية  .6
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                     القيام بتقديم الدراسات والبحوث للمشاريع االروائية التي يتطلب انشائها ورفعها الى  .7
  .المراجع للموافقة عليها

افة اراضي والصيفية لك   الشتوية (التنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة بوضع الخطط الزراعية  .8
  .المحافظة

الموارد المائية المتكاملة في محافظة االنبارادارة   

المائية     اهم االجراءات العلمية والعملية في وضع الخطط والمعالجات الدارة الموارد ان        
-:التالــــــيتين التينـــــــــــــحي تكمن في الوالسيطرة عليها لتوظيفها وفق النهج العلم  

الفيضان  _لحالة االولى ا    

متى ما وصلت مناسيب المياه للنهر أعلى من معدل منسوب األراضي  الفيضان هو       
ولحصر الماء في مجرى النهر تبنى السداد الترابية على  جانبيه لحماية . الطبيعية المحيطة به 

وض النهر االراضي الزراعية والقرى والقصبات والمدن الواقعة في السهول التي تشكل جزءا من ح
وتوصف حدة الفيضان ايضًا بتصريف الذروة القصوى خالل موجاته  .ض الخطار الفيضانالمعر 

وحتى في  وة القصوىفكلما ازداد تصريف الذر . المتعاقبة معبرا عنها باالمتار المكعبة بالثانية 
الم في مجرى النهر فقد يتعذر امرارها بس قد ال تتجاوز اليوم او اليومين حالة دوامها لمدة قصيرة
.من مجراه تقع عادة في دلتا النهر حيث تنبسط االراضي ويقل انحدارها  بعد نقطة  )1( 

كما ان الحجم الكلي لكميات المياه الجارية في موسم الفيضان او في السنة المائية باكملها  
المنسوب  مقاسا بمليارات االمتار المكعبة توصف ضخامة الفيضان لتلك السنة بغض النظر عن

.او التصريف االقصى الذي سجله النهر في مواقع القياس والرصد على طول مجراه  )2( 

وتبدا السنة المائية في العراق في اول تشرين االول من كل عام باعتباره الشهر الذي يبدا  
اءأ اما موسم الفيضان السنوي في العراق فيعتبر ابتد. فيه سقوط االمطار وتنتهي في نهاية ايلول 
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من منتصف كانون االول من كل عام حتى بداية شهر حزيران بالنسبة لنهر دجلة وحتى منتصف 
      .شهر حزيران بالنسبة لنهر الفرات 

بيعية فالفيضانات تنتج من اتحاد وتوافق ظروف انوائية غير مرغوب فيها ومن الظروف الط     
ي الوقت الحاضر السيطرة على أي من وليس بمقدور االنسان ف. والطبوغرافية لحوض التغذية

هذين العاملين بالرغم من وجود دالئل تشير الى ان تلطيف االحوال المناخية قد يصبح ممكنا في 
وعليه فان ضبط الفيضانات بمعنى معالجة اسباب حدوثها امر مغلوط اذ . المستقبل غير البعيد 

ث ليس باالمكان منع حصول حي. ان من البديهي عدم امكانية القضاء على الفيضانات 
الفيضانات وان ما يهمنا في النهاية هو تجنب االضرار التي تلحقها الفيضانات باالرواح 
والممتلكات وان خير ما يمكن عمله هو ان نهدف الى تهيئة بعض التدابير للوقاية من اخطار 

.ضد اخطارها  معقولة من الحماية مة ضبط الفيضانات تعني تهيئة وعليه فان كل. الفيضان  )1( 

أ ـــ ال يمكن التنبؤ بالفيضانات االستثنائية إطالقا وان مقدار الفيضان األقصى المحتمل حدوثه في 
.حوض نهر من األنهار ما هو اال حدس ذكي للعالم الهيدرولوجي في أحسن األحوال   

  .من غير الممكن عمليا  تصميم مشاريع واعمال للسيطرة على اكبر فيضان محتمل هبـ ـــ ان

وفي الوقت ذاته . جـ ــ كلما ازداد مقدار الفيضان ازدادت كلفة اعمال السيطرة عليه بدرجة باهظة 
فان المنافع المتأتية من تنفيذ مستوى عال من السيطرة على الفيضان ال تتناسب والكلفة العالية 

.واجب صرفها والغير متكافئة مع تلك المنافع وال  

(ان قانون تناقص العوائد        law of diminishing returns يلعب دوره بعد مرحلة ) 
فان ما يقصد بالسيطرة على الفيضان هو اإلجراءات الوقائية المثلى للحماية من الفيضان وعليه 

. نسبي توفير درجة من الحماية تبررها المنافع وهذا هو امر  
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عليه فان اهم عامل يتحتم عند التخطيط العمال السيطرة على الفيضان هو انه من  اوبناء    
النادر فقد القدرة عمليا على توفير حماية كاملة من اخطار الفيضان واقل ندرة من ذلك ان تكون 

فال يوجد حالة .  توفير مثل تلك الحماية الكاملة مبررة اقتصاديا حتى ولو كان ممكنا تنفيذها عمليا
واحدة وفرت فيها حماية كاملة من اخطار الفيضانات االستثنائية المحتملة للمناطق الواقعة في 

.اخطار الفيضانات  وهذا يعني انه اليوجد تاكيد ضبط. هار الكبيرة حوض نهر من األن )1( 

السداد الترابية     Embankments  

ويجب بذل عناية في تعيين خط السداد .  وقعياالمتوفرة م ترابية من األتربةتنشا السداد ال        
وفي تصميم ارتفاعها ومقطعها كما يجب بذل العناية في إنشائها واهم مشكلة بالنسبة للسداد 
الترابية هي صيانتها والمحافظة عليها وخصوصا خالل الفيضانات حيث يتطلب األمر إتقان فن 

يها وهو ما يعرف بمكافحة تيارات الفيضان علالمحافظة على السداد ضد انقضاض وهجوم 
ان السداد الترابية تصمم لتتحمل أعلى الفيضانات وال تصمم عموما ضد تخريبات . الفيضان

.الحيوانات كالفئران وتخريبات الجذور المتفسخة والنباتات  ويجب عمل ذلك قبل حصول وقت ) 2(
 .الفيضان بمدة كافية

الخزن االحتجازي   Dentention storage  

كان البابليون وقدماء المصريين يحولون جزءا كبيرا من مياه الفرات والنيل خالل مواسم  
الفيضان الى منخفضات طبيعية واسعة تستخدم كأحواض احتجازية وتعاد تلك المياه ثانية إلى 

ن فهي بوصفها ان هذه الطريقة تؤدي غرضي. الفيضانالنهر بعد هبوط المناسيب فيه وزوال خطر 
خزانات ضحلة تخزن قسما من مياه الفيضان وتقلل كمية المياه الجارية في النهر مؤخر نقطة 
تحويل المياه كما إنها تشكل منفدا إضافيا لجريان المياه عالوة على مجرى النهر مما يزيد في 

ان قسما من  .ال يستهان بها مقدم نقطة التحويلسرعة جريان المياه وتخفيض المناسيب لمسافة 
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ن و خز مخطة السيطرة على الفيضانات في نهر الفرات بالعراق مبني على تهيئة أحواض كبيرة لل
ان مهمة خزانات ضبط الفيضان . الرزازة لمياه الفيضان فقط, انيةالحب, االحتجازي هي حديثة

 ن الكلي المتوفر فيو خز متنحصر في خزن جزء من مياه الفيضان بصورة مؤقتة ضمن حجم ال
ن تطلق وبعد انحسار الفيضا. ؤخر الخزان بمعدالت وحدود مأمونةالخزان بحيث تنطلق المياه م

ولما كان . ريف الذروة في النهر مؤخر الخزانوبهذه الطرق تقلل تصا. تلك المياه بصورة تدريجية
ضبط الفيضانات فقط غير جذاب من الناحية االقتصادية على العموم فان من المتعارف عليه 

له واحدا من األغراض التي يبني من اجلها الخزان وفي مثل هذه الخزانات باإلمكان تخصيص جع
الحجم المعين ألغراض ضبط الفيضان بصورة منفصلة ودائمية وعدم ملئه لألغراض األخرى على 
مدار السنة أي حتى بعد زوال خطر الفيضان او تخصيص ذلك الحجم المعين ألغراض ضبط 

.الفيضان من كل سنة فقطن في موسم الفيضا )1( 

موسمية فان الطريقة االخرى هي االكثر مالئمة من الناحية تحدث وبالنظر الن الفيضانات  
االقتصادية حيث يمكن استعمال ذلك الجزء من حجم الخزان المخصص الغراض الفيضان وملئه 

.الغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية بعد زوال الخطر   

وفي كلتا الحالتين فان تشغيل مثل هذه السدود والخزانات يحتاج الى الدقة في التوقيت والكثير      
من حسن التقدير والدراية من جانب الشخص او الهيئة المسؤولة عن التشغيل الن متطلبات ضبط 

ن فبينما يتطلب تشغيل الخزا. الفيضانات تتعارض مع متطلبات الري وتوليد الطاقة الكهربائية 
ألغراض ضبط الفيضان تركه فارغا قدر اإلمكان فان تشغيله ألغراض الري يستلزم ملئه بأسرع ما 
يمكن وٕاطالق التصاريف منه حسب متطلبات الزراعة بينما تستدعي توليد الطاقة الكهربائية إبقاء 

ل ان منسوب الماء في الخزان مرتفعا نسبيا على مدار السنة وعليه فان بإمكان المهندس المشغ
ل النتائج سيئة في كلتا باإلسراع او اإلبطاء في إمالء الخزان المتعدد األغراض مما يجع أيخط
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في ملئه فقد ال تتوفر بعد ذلك مياه كافية إلمالء الخزان مما يؤثر تأثيرا سيئا  أفاذا ابط. الحالتين
اذا سارع الى ملئ  على أحوال الري ومستلزمات توليد الطاقة الكهربائية خالل ذلك العام بينما

الخزان فان حدوث فيضان خطر بعد امالء الخزان قد يسبب كوارث جسيمة بالنسبة لألراضي 
باإلضافة الى ما تقدم يجب ان نتذكر . بات والمدن الواقعة في مؤخر السدالزراعية والقرى والقص

ثه خالل بان خزانات  السيطرة على الفيضان غير مصممة الستعمال اكبر فيضان محتمل حدو 
فترة زمنية طويلة األمد كما ان طبيعة موجات الفيضان من حيث مقدار الذروة ومدة دوامها ال 
تعرف على العموم مسبقا وبمدة كافية يضاف الى ذلك الخوف من حدوث موجات متعاقبة يتبع 
بعضها البعض كل ذلك يجعل تشغيل الخزان ألغراض الفيضان بكفاءة كاملة غير ممكنة وهناك 

هما ان مدة السيطرة على الفيضان بواسطة خزان ما أول ،يقتان بالنسبة لخزانات ضبط الفيضانحق
تقل كلما تقدمنا جنوب ذلك الخزان وان حجم الخزان الحي يقل سنويا بسبب تراكم الترسبات كل 

.عام في الحوض الكائن في مقدم الخزان  )1( لذا فان خزان بحيرة الرزازة يعتبر من حيث درء  
ار الفيضان فوق المطلوب اال انه اليعتبر كذلك من حيث الخزن الحي والذي اليستفاد منه اخط

.اطالقا وان المخزون الواصل اليها اليمكن االستفادة منها لعدم وجود مخارج لها   

تحسين االنهر    River improvement 

وذلك من  يمكن تحقيق انخفاض ملحوظ في مناسيب النهر بتحسين استيعاب مجرى النهر 
خالل رفع الحواجز والعقبات من مجرى النهر بواسطة الكراءات وتعميق قعره ورفع الجزر من 
مجراه وتعديل االنحناءات الحادة وتدابير تهذيب االنهر االخرى يمكن ان تكون ذات اثر كبير في 

تهذيب النهر ان  مناسيبه ضانخفا المياه فيه وبالتاليتيعاب النهر وارتفاع سرعة جريان زيادة اس
اضافة لما تقدم  .ان يجري جنبا الى جنب مع عمليات بناء السداد الترابية على جانبي االنهر يجب
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فان اعمال تهذيب النهر بواسطة السنون الحجرية والتكسيات هي طرق عملية لتثبيت أي جزء من 
.ضفاف النهر معرض لهجوم التيارات المائية  )1( 

(غمار بمياه الفيضان تحديد المناطق المعرضة لالن  Flood zoning  ( 

االراضي المعرضة  تخلية لفيضانات هوا ضرار من جراءان من افضل الطرق لمنع اال 
المحتملة  احواض نهر الفرات من االهالي والماشية والممتلكات التي يمكن ابعادها عن لالنغمار
ان الحقيقة االساسية الواجب ادراكها بان للنهر اسبقية في حق المرور خالل تلك  .باالنغمار

االراضي وبالرغم من ان النهر قد اليستعمل ذلك الحق اال نادرا فليس من حق االنسان انشاء 
المعوقات وبناء المرافق الباهضة الثمن في االراضي المعرضة لالنغمار بمياه الفيضان ولكن 

.حقائق قليل جدا مع االسف الوعي لهذه ال  

ان عدم تكرار الفيضانات العالية وتصاعد فترات حدوثها يشجع االنسان ويغريه بالتجاوز  
اكثر فاكثر على حوض مجرى النهر كما ان زيادة السكان ومحدودية اراضي السكن تشجع على 

الزمة لعدم ذلك ايضا وفي مثل هذه الظروف يجب تحديد خط تهذيب النهر ووضع القوانين ال
التجاوز عليه وتنفيذها بصرامة ان البلديات ودوائر الموارد المائية في المناطق مسؤولة عن تنظيم 

االبنية الضخمة والمعامل وغيرها في  ذلك بارشاد المواطنين ويمكن سن قوانين مماثلة لمنع انشاء
تنزهات شاء المالمعرضة لالنغمار ويجب  منع التجاوز على حوض مجرى النهر بان االراضي

فافه داخل المدن كما يمكن اعالم الراغبين بالبناء في االراضي ضوالحدائق العامة على طول 
المعرضة لالنغمار بالفيضان بان الحكومة غير ملزمة بحمايتهم من اخطار الفيضانات او 

قد ة ما بتهيئة حماية مالئمة لمنطق تعويضهم عن اضرارها وعندما ال تسمح المبررات االقتصادية
يلجأ الى رفع منسوب القرى الكائنة ضمن تلك المنطقة فوق منسوب اعلى فيضان محتمل فبينما 
يسمح بانغمار االراضي الزراعية لفترة من الزمن اليمكن التساهل بانغمار البيوت بمياه الفيضان 
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cangaولو لفترة وجيزة لقد رفعت مناسيب االف القرى في حوض نهر الكانكا  فوق  في الهند 
منسوب اعلى فيضان محتمل في مناطق معرضة تقريبا لالنغمار كل عام ان ذلك يمكن سكان 
المنطقة من العيش بطمأنينة نسبية بالرغم من احاطتهم بالماء من كافة الجهات في بعض االوقات 

ن وعند بناء القرى السكنية على النحو االنف الذكر يجب ترك مساحة كافية اليواء الماشية ولخز  
االطعمة واالعالف للمناطق المحتملة لالنغمار وتحديدا من مدينة هيت وحتى حدود المحافظة 

. الجنوبية )1( 

 

 )EARLY  ALARM( االنذار المبكر

ان كثيرا من االضرار الممكن منع حدوثها واالالم والمعاناه المسببة عن الفيضانات هي       
نتيجة للفشل في اعطاء انذار مبكر في الوقت المناسب للناس المحتمل تاثرهم بالفيضانات مما 
ينجم عن ذلك عدم استعدادهم لمواجهتها فبوجود نظام تنبؤ وانذار يعتمد عليه يمكن تجنب اية 
خسارة في االرواح وكثيرا من الخسائر في االموال المنقولة وذلك باجالء السكان الفوري من مناطق 

ان نظاما جيدا للتنبؤ غير باهض الثمن نسبيا باالمكان االعتماد عليه النذار السكان . الخطر
م تكن المعنيين بوقت كاف مسبقا يسمح باجالئهم كليا وبانتظام في الوقت المناسب لكن لالسف ل

على العموم فليس هناك وسيلة واحدة كافية بحد ذاتها كحل . هذه التقنية متوفرة لدى مؤسساتنا
 مالئم للسيطرة على الفيضانات ان اصلح طريقة لمعالجة المشكلة هي توفير العديد من منشئات

المعرضة لالنغمار وسن القوانين االزمة  حسب تخطيط مدروس وتحديد المناطق ضبط الفيضان
.بشانها وتوفير جهاز تنبؤ يعتمد عليه ) 2 (               
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لسيطرة على فيضان نهر الفراتاعوامل    )*(  

ما معنى انه (٪ 1هناك عدة حاالت للسيطرة على الفيضان المرار تصريف باحتمال         
على مجراه  خزانات وسدود عام وهو اطول احتمال لكن ما شيد من 100يحدث مرة واحدة لكل 

 5200ثا يمكن امرار منها  /3م  8000قدره ) للدول المتشاطئة قد رفع نسبة االحتمالية لهذا الرقم 
والزيادة  وصوال الى بحيرة الرزازة، بانية فناظم المجرةم الورار فالحظثا بصورة مشتركة خالل نا /3م

  .لول التالية للسيطرة عليهاثا عبر نهر الفرات يمكن اعتماد الح / 3م 2800المتبقية والبالغة 

.توسيع ناظم وقناة الورار وناظم المجرة   -1  

شق قناة  من امام مقدم مدينة هيت بعد ان يستكمل انشاء سد هناك  لرفع المنسوب بشكل  -2
.يؤمن انسياب المياه من نهر الفرات الى بحيرة الثرثار  

م والمنسوب 143االعتيادي  خزن الفائض من المياه مقدم سد حديثة مابين المنسوب -3
.م 147االضطراري   

.تحويل المياه الى منطقة صبخة الطويلة عند الحدود العراقية السورية  -4  

رفع منسوب سداد الوقاية على جانبي نهر الفرات والتاكد من ان منسوبها اعلى من مناسيب  -5
لمجرى ويصار التاكيد اكثر مياه النهر تبدا من مدينة هيت والتي عندها تنبسط االرض ويعتدل ا

على جانب النهر االيسر السباب واضحة ومعروفة اهمها هو أي خلل فيها سيهدد مدينة بغداد 
وماحولها ومناطق الجنوب بالغرق  واالخر المهم ايضا هو ضيق الشريط الواقع ايمن النهر وهو 

و حيز قد اليكون ذات ذلك الحيز المحصور بينه وبين حافات الهضبة الغربية من جهة الشرق وه
.تاثير كما هو في الجانب االيسر وهو المهم   

رفع كل المنشات االهلية المشيدة تجاوزا او تقليلها بقدر ما يمكن  والبساتين ايضا من مناطق  -6
على جانبيه بغية توسيع المجرى لجعله يكافئ  حوض النهر أي المحدثات بين سدتي الحماية

ة المرارها وهذه المنشات والمغروسات اخذت باالونة االخيرة تتزايد التصاريف العالية المحتمل



 

 

وتتعاظم بسبب اطماع البعض من الناس وضعف شعورهم الوطني وتجاهلهم للقوانين المنظمة 
.لحياة المواطن وضعف اجراءات القانون والعاملين عليه   

البحيرات وجعلها تعمل  صيانة جميع بوابات السدود والسدات القاطعة لنهر الفرات ونواظم -7
.بشكل سهل وسريع وان تدار بمسؤولية  وبشكل يواكب حدوث االزمة  

ازالة  مايمكن من الجزرات او الترسبات من داخل حوض النهر والتي من شانها تعيق  -8
.التصاريف العالية وخصوصا عند المناطق الضيقة للنهر  

تحدث خروقات وان تزيد من حجم التكسرات  غلق المنافذ للمجاري االهلية التي من شانها ان -9
.واالنهيارات وان تسبب حوادث غير مدروسة  

يتطلب تحشيد  قوات الجيش او متطوعين مع الياتهم االنشائية  ونشرها على طول مكامن  -10
الضعف والخلل للسداد ومراقبتها ليال ونهارا والتنسيق مع غرفة عمليات ادارة االزمة التي يتم 

.ن ذوي الخبرة واالختصاص باعمال الري والفيضانات  والتي هي صاحبة القرارتشكيلها م  

عمل توعية وندوات لالهالي على جانبي النهر وخصوصا وان اخر فيضان مر على العراق  -11
ثا مقارنة مع   / 3م 7400بتصاريف قدرت حينذاك  بـ   1969كان في شهر مايس من عام 
ثا  وان معظم الفئات العمرية من الناس اليتذكرونه ولم / 3م 500تصاريف هذه االيام بـ اقل من 

. نه اهتمام بقدر ما يستحقولو مر عليهم مثل هكذا امر مما الييكن قد   

يتطلب تخفيف الموجات العالية لمنع حدوث انهيار غير مسيطر عليه والذي قد  يتسبب    -12
في خلق خسائر كبيرة بالممتلكات مما يتطلب قيام فريق ادارة االزمة اختيار منطقة محددة ليقوم 

لموقف اهاليها بتخليتها خالل ساعات محسوبة وبالتالي يتم تحويل ما امكن من المياه اليها لتهدئة ا
بدال من ان تحدث كسرات بمناطق غير متوقعة ومدروسة مما قد تسبب خسائر باالرواح 

. والممتلكات   



 

 

كلم لالستفادة من تحويل  80شق قناة من امام سد حديثة لربطه مع بحيرة الثرثار بطول  -13
جددا عند المياه من نهر الفرات الى نهر دجلة عبر بحيرة الثرثار او ارجاعه الى نهر الفرات م

  .كلم 37الفرات بطول  –شحة عبر قناة الثرثار 

على محافظة االنبارفيضان نهر دجلة وتأثيره   

الموجة الفيضانية القادمة من شمال شرق العراق بسبب االمطار الغزيرة التي سقطت خالل       
حات شاسعة غمرت ودمرت كثير من المنازل والمنشأت والمزارع ومسا)  2012نهاية عام ( الفترة 

حيث ارتفعت المناسيب في مياه  .ةيوم ما وال بقدوم مثل هذه الموجقد اليتصور المرء تأثيرها في 
النهر ارقاما غير اعتيادية ومعظم التصاريف القادمة من روافد الزاب االعلى والزاب االسفل 

وصل ذات خطورة ولم تكن التصاريف القادمة عبر عمود نهر دجلة مرورا بسد الم ،والعظيم وديالى
تذكر كون التصاريف اعاله هي من تجميع مياه االمطار من احواض الروافد داخل وعلى الحدود 

ومما زاد المشكلة تعقيدا هي بسبب عدم وجود خزانات احتياطية . العراقية االيرانية والعراقية التركية
كما ان . السيطرة عليها على مجرى الزاب االعلى مما دعا هذه التصاريف بان تجري دون امكانية 

احواض االنهار التصميمية التي كانت تمرر تصاريف اعلى من التي مرت مؤخرا قد تغيرت 
وتقلصت بسبب الترسبات الطينية والجزرات التي اصبحت منبتا للقصب والبردي هي التي 

يضاف لها استغالل الناس الحواض االنهر بالمشيدات . التستوعب مرور الموجه بسهولة
)1(.لمزروعات قد ضاعفت حجم المشكلةوا  

ان ارتفاع مناسيب نهر دجلة امام سدة سامراء يوثرعلى محافظة االنبار بسبب وجود القناة   
 9800من امام السدة في سامراء التي مررت نظريا تصاريف بحدود ) الثرثار(المغذية لبحيرة 
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ثا في وقت لم تستوعب فيه هذه القناة مثل هذا التصريف وطفحت المياه الى الجانب االيمن /3م
منها لتغمر كل االراضي الزراعية والدور التي يقع منسوبها اقل من منسوب الموجة والتي تم 
تحويلها الى بحيرة الثرثار لالستفادة منها مرتين االولى لتقليل الخطر في نهر دجلة خلف وامام 

وقد . مدينة سامراء والثانية االستفادة منها في خزن المياه الضرورية في فصل الصيف عند الشحة
كان تأثيرها على الممتلكات العامة والخاصة كبيرة جدا وقد تكلف الدولة مليارات الدنانير في وقت 

(*): يمكن فيه معالجة ذلك سابقا ومن خالل   

.الزاب االعلى للسيطرة على مياههاكمال سد بخمة الواقع على رافد  -1  

رفع الجزرات والمنشات من داخل حوض النهر ومنع انشاء الدور وتفعيل القانون الخاص  -2
.)المعدل( 1987لسنة  59بحماية شواطئ االنهر المرقم   

كم وذلك الجراء اعمال الحفريات من جانبها  55البالغ طولها ) راالثرثا –سامراء (توسيع قناة  -3
تحمل ابواب سدة سامراء بامراره ت مايمكن امرار تصاريف محتملة اكثر ممن بتوسيع مقطعها لاالي

ومن . وذلك من خالل حفريات ضخمة تقوم بتوسيع الجانب االيمن الذي يخلو من سدة الحماية 
هذه االتربة المرفوعة تعمل سدة ترابية توازي سدة الجانب االيسر للقناة وهي السدة 

لمنع انسياب المياه الى االراضي الزراعية الواسعة ) سامراء _خدمة االن طريق فلوجةالمست(مبلطةال
كما تأثرت قليال اراضي زراعية عند الجانب االيسر في منطقة محددة . جدا على الجانب االيمن 

. لعدم وجود سدة لحماية االراضي الواقعة ضمن محافظة االنبار في منطقة خشم القطارة   

يجب التأكيد على أنه اليمكن ايجاد الحلول االنية وقت حصول الفيضانات في االنهار كما       
)1(.مالم تكن االجراءات متخذه مسبقا والحلول موضوعة  

وكلما توسعت المساحة السطحية للطفح الفيضاني فانها تغذي المياه الجوفية وتعززها وترفع       
وان المياه السطحية هي . رضية والكهوف وغيرها من كمياتها ومخزونها من خالل التشققات اال
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رب  (الممول الوحيد للمياه الجوفية التي تأثرت مؤخرا ونضبت الى حد ملحوظ وهنا يمكن القول
.)ضارة نافعة  

  

 

  

 

 

 

 

شح الموارد المائية _ الحالة الثانية ونضوبها    

تمهيد        

األعلى  بين المحافظات العراقية ) االنبار(يعد استهالك الفرد من المياه في المحافظة         
 - 500فمعدل استهالكه يقع ما بين . على الرغم من ضآلة نصيب الفرد على المستوى العالمي 

في العقود   % 15-%10و أن القطاع المنزلي في االنبار سينمو بمعدل . اليوم/ لتر  600
أما القطاع الزراعي فمن المتوقع    %5ينمو استهالك المياه في القطاع الصناعي ب  المقبلة بينما

ويتوقع مستقبال أن تنخفض حصة الفرد من المياه في المحافظة نتيجة لتزايد .أن ينمو عدة مرات 
ففي العراق يالحظ أن . السكان السريع والذي يقابله تناقص في كمية الموارد المائية المتاحة

متر مكعب عام 2000إلى  1950متر مكعب عام 10000تناقص من فرد من المياه قد نصيب ال
في حين أنها تقدر بالوطن  .2025مكعب عام  متر1250ن يتناقص إلى ومن المتوقع أ 2000



 

 

ألف متر مكعب متوسط نصيب الفرد في  11مترًا مكعبًا في السنة  وتقدر بـ  1100العربي بـ 
.العالم  

ــــ:الموارد المائية علينا بالتقيد بـ  ومما له عالقة بشح  

.استنباط أصناف ذات استهالك مائي قليل ومقاومة للجفاف والملوحةــــ   

يعتبر إنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة من أهم الطرق التي من خاللها يمكن أن      
أنتاج هذه األصناف  يتم. نحافظ على الموارد المائية الحالية مع المحافظة على األمن الغذائي

ولقد تمت . باستخدام التقنيات الحديثة للهندسة الوراثية أو  باالندماج الخلوي أو التهجين الخضري
تجارب كثيرة على هذا الموضوع حيث تم التوصل إلنتاج ساللتين من القمح واألرز مقاومة 

.  من االحتياجات المائية%  50للجفاف توفر   

.لمائية للنباتات الهامةتقدير االحتياجات ا ـــ   

يعد تقدير االحتياجات المائية للمحاصيل وألشجار الفاكهة الخطوة األولى األساسية الالزم        
بل أن تقدير . ةتوفرها لوضع الخطط اإلنمائية المستقبلية والتخطيط للمشاريع الزراعية اإلستراتيجي

. ع الموازنة المائية ألي منطقة زراعيةاالحتياجات المائية يعد أحد العناصر الرئيسة عند وض
ولقياس االحتياجات المائية لألشجار مثل فسائل النخيل يمكن قياس التغير في المحتوي الرطوبي 
قبل الري وبعده بمنطقة الجذور بالطريقة المباشرة أو بإحدى طرق القياس الغير مباشرة باستخدام 

ولقد . للتربة أو لقياس المحتوى الرطوبي للتربةبعض األجهزة التي تستخدم لقياس الشد الرطوبي 
أجريت العديد من البحوث لتقدير االحتياجات المائية للمحاصيل الهامة مثل فسائل النخيل والقمح 

.والشعير والبطاطس وغيرها وذلك تحت نظم الري المختلفة   

     .اختيار طريقة الري المناسبة للنباتات والتربة والظروف المناخية   ـــ  

الموارد المائية ادارة شحة    



 

 

الى الزيادة خير (كما قيل ان الزيادة كالنقصان ولكن في مجال المياه فان هذه العبارة تميل         
وحيث ان الفيضان يحدث في فترات معروفة ومدروسة وفي اوقات محددة ومستعد ) من النقصان

ة اليمكن ادارة ما اليمكن السيطر (لها وهي مرحلية فان ادارته اسهل من ادارة شح الموارد وبما انه 
 .زيادتهاشحتها اصعب بكثير من او  نضوبهاارة الموارد المائية عند عندئذ تكون اد ).عليه

)1( - :موضوع شحة الموارد المائية وهو االكثر الحاحا واحراجا للمختصين به والتي تتطلب االتي   

  .معرفة الواردات الكلية في نهر الفرات  - 1
 .معرفة كميات الخزن بالمسطحات المائية او البحيرات في اعالي النهر  - 2
 .معرفة حصة المحافظة من واردات النهر  - 3
 .وفق الخطط في المحافظة وب اروائهاالمساحات الزراعية المطل  - 4
 .انواع المحاصيل التي تزرع والتي تحدد من الدوائر المختصة  - 5
 . المقننات المائية للمحاصيل التي تزرع بالمحافظة  - 6
 .طرق الري المستخدمة باالرواء في المحافظة  - 7
 .نوع الري بالواقع الحالي سيحي او بالرفع  - 8
 .الدورة الزراعية  - 9

االستشعار عن   كاستخدام اجهزة  ،الرياح ودرجة الحرارة ،االمطار، معرفة الظروف الجوية ــ10  
.حسس بالظروف المناخيةبعد وهي اجهزة الت  

ــ كما ان السياسات المتبعة من قبل تركيا وسوريا المتمثلة في اقامة المشاريع المائية على 11   
نهر الفرات جعلت حصته تتسم بالمحدودية مقارنة بالزيادة السكانية المطردة ومتطلبات خطط 

اقامة مشاريعها المائية مما التنمية حيث يقل متوسط نصيب الفرد منه كلما زادت تلك الدول في 
. )2(اثر بشكل مباشر على الموازنة المائية بين العرض والطلب للمياه   

العوامل المؤثرة على امدادات المياه واستخداماتها     

                                                           
  .17، ص1999، بغداد، وزارة الري" تقرير عن السياسة المائية في العراق" سلمان الستار عبد )1(
مجال الحفاظ على   الندوة القومية في  "ين العربحماية الموارد المائية وترشيد استخدامها في الوط" فوزي محمد الدومي  )1( 

 .277ص، 1994، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، العربية في الوطن العربيالموارد البيئية 



 

 

.المناخيةلجوية وتعتمد على الظروف ا ،طبيعيةأ ـــ   

سوريا والعراق   ول المتشاطئة لنهر الفرات تركيا وتعتمد على السياسة الدولية للد ،سياسية بـ ـــ
.ومدى التزاماتها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية  

الطرق  ،تصاميم المنشأت ،وعي المواطن، وتخص التشريعات الوطنية ،وطنية او داخلية جـ ــ
.المتبعة باسلوب الري  

من عام تي مر بها على طول الحوض التغييرات الهيدرولوجية الكبيرة لحالة نهر الفرات ال       
وما سببته حاالت انشاء السدود الضخمة عليه في دولتي المنبع توقعة  الم 2016ولغاية  1973

والجدول التالي يوضح احجام  ).العراق(وتاثير ذلك على دولة المصب ) سوريا, تركيا(والمرور 
)1(.2016ة ولغاي 1973الواردات المائية من نهر الفرات خالل االعوام من  

3التصريف المائي مليار م السنة 3التصريف المائي مليارم السنة   

1973 15,17 1995 30,0 

1974 9,33 1996 27,64 

1975 10,12 1997 27,91 

1976 25,38 1998 18,61 

1977 31,95 1999 17,22 

1978 29,10 2000 9,56 

1979 26,26 2001 10,59 

1980 29,80 2002 12,15 

                                                           
 .20115من تقارير الواردات السنوية في المركز الوطني للمياه ، وزارة الموارد المائية،بغداد، االرقام ماخوذة  )2(



 

 

1981 30,56 2003 15,4 

1982 31,0 2004 20,54 

1983 27,18 2005 17,57 

1984 37,22 2006 17,72 

1985 23,65 2007 14,70 

1986 17,22 2008 19,32 

1987 19,58 2009 22,81 

1988 46,60 2010 19,80 

1989 27,90 2011 19,90 

1990 12,40 2012 20,00 

1991 12,15 2013 20,00 

1992 12,37 2014 20,10 

1993 15,32 2015 20,20 )*(  

1994 23,9 2016  19,40)*(  

)1(يبين التصاريف السنوية لنهر الفرات عند محطة القائم) 16(جدول رقم        

-:ومن مالحظة الجدول يتبين  

                                                           
  .2015واالطالع على تقارير الواردات المائية السنوية ،بغداد،زيارات ميدانية من قبل الباحث للمركز الوطني للمياه، ) 1(

 .تم التنبؤ بها وفق االساليب العلمية (* )



 

 

وخالل هذه السنوات , ) 2016 -1973(سنة ) 44(ان الجدول يتضمن التصاريف لمدة   - 1
حدثت تغييرات هيدرولوجية كبيرة على حالة النهر بسبب انشاء السدود الكبيرة والمتعددة على 

الضروري عند دراسة هذه التصاريف ان يتم  ولهذا فمن مساره في  تركيا وسوريا والعراق 
في العراق  حديثةمفاصلها تشغيل سد الطبقة في سوريا وسد ون زمنية تك تقسيمها على فترات

  .وسد كيبان في العراق 
)1(اعلى واقل التصاريف  -2  

خالل فترة الخزن في سد الطبقة  1974كان في عام  3مليار م) 9,33(ان اقل تصريف سنوي . أ
.في سوريا وكانت سنة شحيحة وقاسية  

اي بمعدل  1988كان في عام  3مليار م) 46,6( سنويبمعدل ان اعلى تصريف . بـ
ثا وهي سنة فيضانية استثنائية من / 3م 2999ثا وقد بلغ في مايس من نفس السنة /3م1500

.حيث االرتقاع   

 بدأ الخزن في سد كيبان التركي مما جعل التصاريف السنوية في تلك السنة 1990في عام  -3
). 1997-1995(نخفضة باستثناء السنوات والسنين التي بعدها تهبط الى مستويات م  

عاما مفصليا في تصريف مياه نهر الفرات في العراق فقد اعتمد  1990ونظرا لكون عام  -4
باعتبارها السنة االساس لكمية المياه من حيث  1991المركز الوطني الدارة الموارد المائية سنة 

.معدالت التصريف اليومية والسنوية في النهر   

, ان غياب االتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الدول وحصصها المائية من نهر الفرات  -5   
.ادى الى تذبذب كبير في التصاريف مع عدم تناسبها مع احتياجات كل دولة   

مليار متر ) 18,87( 2009لغاية  1990بلغ معدل واردات المياه لنهر الفرات للفترة من       
حيث  2001-2000ثانية و كان أدنى واردات في العام المائي /3م 517مكعب سنويا بمعدل 

و أعلى واردات كان في العام المائي ) ثانية/3م 262(مليار متر مكعب سنويا  56,9بلغت 

                                                           
 .2015من قبل الباحث، معلومات متجمعة، "للمركز الوطني للمياهتصاريف نهر الفرات "المعلومات ماخوذة من ارشيف   )1(



 

 

و هذا يعني تذبذبا ) ثانية/3م 822(مليار متر مكعب سنويا  30,00حيث بلغت  1996- 1995
.ونكبيرا في الواردات و ان المعدل غير مضم  

ان بناء السدود المائية شكل ازمة مائية احدثت خلل في التوازن بين الموارد المتجددة  
االمر الذي نتج ، السكان الذي هو في زيادة مستمرة والمتاحة وبين الطلب المتزايد عليها من قبل 

ي عنه ظهور عجز في الميزان المائي اثر بشكل سلبي على التنمية االجتماعية واالقتصادية ف
)1(.فضال عن الظروف المناخية الجافة التي تسهم في تفاقم ازمة نقص المياه  ،محافظة االنبار  

وبالنسبة لالمطار التي تسقط  متذبذبة وقليلة  فانها تسهم بشكل نسبي في رفع منسوب نهر       
مائية ال فحينما تسقط في الجهات الصحراوية في غرب منطقة الدراسة مكونة مسيالت , الفرات 

تلبث ان تتجمع في مجاري مائية تجري عبر االودية الصحراوية حيث ينحدر البعض باتجاه نهر 
الفرات ويتسرب البعض االخر في مسام الصخور من خالل الفواصل والشقوق الصخرية ليخزن 
في باطن االرض او تنحدر هذه المسيالت باتجاه البحيرات الموجودة في منطقة الدراسة وهي 

الهضبة الغربية فقد قامت الحكومة بانشاء سدود  ونظرا لندرة المياه في. لرزازة ثة والحبانية واحدي
كونكريتية واخرى ترابية مقامة على االودية الصحراوية لغرض حجز المياه وكان الهدف منها 

لمياه انشاء مستقرات بشرية السكان البدو في المناطق الصحراوية بدال من تنقلهم للبحث عن تلك ا
الغراض الشرب والزراعة وسقي حيواناتهم الرعوية كونها تمثل االساس االقتصادي لمحافظة 

في ) 3مليون م 28,2(في سد الكعرة وبين ) 3مليون م 3,75(االنبار وتتراوح طاقتها الخزنية بين 
أما . دراسة سد حوران وهو اكبر االودية الممتدة طبيعيا من المملكة العربية السعودية الى منطقة ال

٪ من 3و, ٪ من سوريا9و, ٪ منها تأتي من تركيا88فإن ,  نسبة اإليرادات المائية للفرات
)2(.العراق  

                                                           
ندوة مصادر  "الموارد المائية في الوطن العربي وافاقها المستقبلية" ي القاحلةالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراض )1( 

 .54ص،  1986 ،الكويت ، المياه واستخدامتها في الوطن العربي
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(  )1() واردات ال(تصاريف نهر الفرات تحليل  EUPHRATES DISCHARGES( 

م وادنى  59,92ت بمنسوبعند مقياس هي 1969-5-13ثا في / 3م 7460هو اعلى تصريف* 
   .ثا/ 3م 860م المعدل51,0ثا بمنسوب / 3م 138تصريف

هذا المعدل في أي دراسة كونه ال يمثل الواقع لحساب الوسط  وال يمكن  اعتماداليمكن       
االعتماد عليه في حساب الكميات الواردة أي ان نسبة زمن استمرار النوبة العالية الى النوبات 

بلغت معدالت إيرادات    *    ). لمعدل بشيءالواطئة اليمكن مقارنتها واذا اخذت فال تزيد من ا
) 1973-1930(مياه نهر الفرات إلى العراق بين الفترة   

, )2006-1994(ولكن أصبح معدل اإليراد للفترة . سنوياً  3كم) 30,3(في محطة مدينة هيت 
, وبعد إكمال السدود في كل من تركيا وسوريا وتطوير أجزاء من المساحات المستهدفة لديهما

وبالطبع فإن , عن المعدل السابق 3كم) 10,6(أي بنقصان قدره , لمياه الفرات فقط 3كم) 19,7(
هذا النقصان سيزداد في السنوات القادمة تبعًا لزيادة المساحات الزراعية والتوسع السكاني 

.)2(والصناعي وما يرافقها من تاثيرات بيئية سلبية والتي تتطلب موارد مائية كافية  

.من العام الالحق 30/9لكل عام  لغاية 1/10تحتسب السنة المائية من   *  

ثانية فلو  31,536,000=  يوم 366= يومًا بينما ايام السنة الكبيسة  365,250=ايام السنة * 
اي كل (3او مليارم  3كلم 31,536= ثا فستكون كمية المياه المتحققة /  3م 1000التصريف  كان

).لمياهمن ا 3مليار م=  3كلم  

تعتبر  1/6/1961لغاية  1/10/1960من  3مليارم 14,00هي  1961الواردات المائية عام * 
  .شحيحة

.عاليةالفترة  تعتبر لنفس  3مليارم 49,50هي  1969وفي عام *   
                                                           

 .37، ص1949بغداد ، ترجمة المديرية العامة للري  "ر الفرات وكيفية االستفادة منهاتقرير السيطرة على نه"اف هيك  اف )1(
 .2015من قبل الباحث، معلومات متجمعة،" تصاريف نهر الفرات للمركز الوطني للمياه"المعلومات ماخوذة من ارشيف  ) 2(
 



 

 

.دونم   505,000=مساحة االراضي الزراعية لمحافظة االنبار*   

.ثا وهي غير ثابتة/3م 75االحتياجات المائية الزراعية للمحافظة هي*   

.ثا /3م 12االحتياجات المنزلية بضمنها مياه الشرب هي*   

ثا بعدما اخذ  /3م 8ثا وقد تزداد مستقبال ب  /3م 4-3االحتياجات الصناعية الحالية هي من * 
.بالحسبان التوسعات الصناعية المستقبلية  

٪ يضاف اليها 72الشتوية  المحاصيلان ٪ أي 124الكثافة الزراعية في محافظة االنبار هي * 
.)محصول الجت+ البساتين ( ٪ محاصيل دائمية15  

.)محصول الجت+ البساتين (٪ محاصيل دائمية 15٪ يضاف اليها 22المحاصيل الصيفية   

٪124=     ٪       30+       ٪       94المجموع           

  -:علما ان المقنن المائي للمحاصيل الزراعية في المحافظة هو

/ثا/ 3م .)1(دونم صيفي 6000   

/ثا/ 3م 7500    .دونم شتوي 

وفق التقنيات الحديثة عند شحة المياه االدارة المائية  تطبيق  

ان تطبيق طرق الري الحديثة في المحافظة عند الشحة والمتمثلة في االغلب بطرق الري        
بالرش والري بالتنقيط وكذلك الري باالنابيب المغلقة وتطبيق نظام حصاد المياه وترشيد 

ة االستخدامات الزراعية والمنزلية والصناعية وباشراف منفذين اكفاء لديهم السلطة االدارية والفني
والمالية والتشريعية كلها ستسهم في دعم تطبيق االدارة المتكاملة للموارد المائية في محافظة االنبار 

-:من خالل معرفة  االتي  

                                                           
 .2013زيارات ميدانية من قبل الباحث لمديريات الموارد الماءية و الزراعة  في االنبار، الرمادي،   )1(



 

 

المعطيات الحالية -:اوال   

-:هي المساحات الزراعية في المحافظة -1     

 .دونم الف 505مساحة المحافظة المروية   •
  .دونم الف 160مساحة االراضي الديمية   •
  .دونم الف 855مساحة االراضي الصالحة للزراعة والتي ليس لها حصص مائية كافية   •
لالغراض    ثا /3م12لالغراض الزراعية و  ثا /3م75 هيحصة المحافظة من نهر الفرات  - 2

وع الى المقنن المائي ثا وعند الرج /3م 91لالغراض الصناعية بمجموع   ثا /3م 4المنزلية  و
المقنن المائي و  ,وهو يختلف من محصول الخر .هو الذي يحدد التصريف الالزمللمزروعات 

ثا  /3دونم لكل م 6000للمحاصيل الصيفية هو   ثا /3دونم لكل م 7500للمحاصيل الشتوية  
فمن خالل المعادلة التالية يمكن معرفة الحاجة للمياه قدرها  6750واذا اخذنا المعدل هو 

وهو مقارب جدا للتصريف المحسوب لالغراض الزراعية وهو  ثا /3م 74,8= 6750/ 505000
  .في المحافظة حاليا ثا /3م 75

طرق ترشيد الموارد المائية ضمن استخدامات المحافظة - :ثانيا  

ثا  /3م 15وهو مايعادل ) المبازل(يمكن توفير مصادر اضافية من مياه الصرف الزراعي  - 1
الستخدامها الرواء المزروعات والحدائق وحتى للشرب وهي تصاريف محطات البزل الحالية 

 .فيما اذا ادخلت عليها وسائل التحلية
من مصادر المياه المهمة االخرى التي يجب االشارة اليها هي تقنين مياه المنازل التي  -2

  -: )1(تحتسب كالتالي

ا من لتر يومي 500نسمه وان معدل ما يحتاجه كل شخص  1660000عدد نفوس االنبار 
  -:حاجيات االكل والشرب والغسيل واالستخدامات االخرى فيمكن توفير

 .% 50من استخدام المغاسل  -
وذلك بوضع احجار داخل حوض الغسيل للمرافق % 50من استخدام مياه المرافق الصحية  -

 .لترات وهي كافية للتنظيف 6لتر بل ال 12لكي ال يهدر الـ 
                                                           

 هذه المعلومات هي من استنتاجات الباحث وفق المعطيات المتوفرة )1(



 

 

وم بغسل البيت والحاجيات االخرى فانها تهدر اكبر كمية من استخدام المرأة للمياه عندما تق -
 .من المياه النها التقوم بغلق الحنفية في فواصل عملها مما تضيع كميات هائلة من المياه 

الضياع من قبل االطفال حيث انهم يقومون بفتح المياه لدقائق بينما استخدامهم الفعلي لها  -
 .سوى ثواني قليلة

 1,66تستغل حاليا من قبل االستخدام الشخصي الهالي المحافظة تساوي كمية المياه التي   
 9,8ماتساوي  أي يوم / 3م الف 850=  )وهي الحاجة اليومية للمواطن من المياه( 0,5*مليون

يمكن تقليل هذه الكمية الى النصف دون المساس بالحاجة الفعلية لمتطلبات االنسان من . ثا /3م
.ثا/  3م 4,9وفر كمية ناذن س ،السيطرة على الهدر عند االستخدام لسبب بسيط هو المياه وذلك  

وحتى على مستوى المنازل باالمكان نظام حصاد المياه واستثماره في تغذية المياه الجوفية  - 3
عمل خزان كونكريتي اسفل المباني والدور لجمع مياه االمطار الساقطة على اسطحها وحدائقها 

واسم سقوط االمطار عندئذ يمكن تعويض مياه الشبكات او حتى في االرياف وعلى طول م
ويمكن حساب معدلها بشدة االمطار . والمناطق النائية ويمكن استخدام المفروشات البالستيكية

وهي عملية لم تستخدم لحد االن في العراق . ومدة استمرار سقوطها والمساحة التي تتجمع منها
منزل  300000في العام الواحد للمنزل الواحد ايضا وفي االنبار  3م 12والتي ستوفر مامعدله 

السنة وهي كمية ليست قليلة اذا ما قورنت مع المتطلبات / 3م 3600000اذن يمكن حصاد 
ثا وعلى مدار الوقت وهذه الكمية / 3م 1,7اليومية وهو مايعادل بقوانين الري نهر يجري بتصريف 

من البلدان الصحراوية وهي ما تساوي ارواء مساحة زراعية قدرها  من الجريان التوجد في كثير
.دونم لو استخدمنا طرق الري الحديثة  22000  

-:ويمكن احتساب الكمية التي يمكن توفيرها كاالتي -4  

.ثا/3م 15المعالجة  زراعيمياه الصرف ال -  

.ثا/3م 4,8مياه التقنين من االستخدامات المنزلية  -  

.ثا/3م 1,7المياه من المنازل  مياه حصاد _     



 

 

ثا /3م 75من الكمية المستخدمة حاليا % 40عند تطبيق طرق الري الحديثة المكن توفير   _  
  .ثا/3م 30وهي 

ثا وهذه ضعف الكمية الموجودة  /3م 51,6تصبح الكميات المتوفرة من االستخدامات اعاله هي  -
وارد تقوم بتصدير الفواكه والخضر الى دول في بالد االردن حاليا وهي االن وبنصف هذه الم

.)1(علما انه لن تمس المساحات الزراعية بالتقنين. العالم ومنها العراق  

ويمكن ان نوضح حالتين من خالل االستنتاجات العلمية والعملية وبعد القناعة التامة في   
ان تركت على حالها لممارسة الوسائل القليدية في االستخدامات ( االستخدامات المائية والتي 

، لكن وعند تطبيق )لالحتياجات كافة في المحافظة سوف تقود الى اضطرابات وفوضى محتملة 
الشاملة اتضحت لنا من خالل حالتين سنتطرق لهما بالجدولين الالحقين ومنهما تبينت  االدارة

الفجوة المائية التي نتجت من جراء الفوارق بين كميات الموارد المائية المتاحة من جانب وحاجتها 
واالقيام . في االستخدامات المتعددة بالمحافظة عند تطبيق اساليب الري الحديثة من جانب اخر

لموجبة المتضحة من ردم الفجوة السالبة لتحقق الزيادة بالموارد من جراء استخدام طرق الري ا
الحديثة والترشيد في االستخدامات كافة حينها نستطيع تامين الكميات وفقا للمتطلبات من شانها 

لذي ا) 20(الجدول رقم  نمو  .تامين االحتياجات الضرورية للموارد المائية بعيدا عن حد الفقر 
يوضح اجمالي الموارد المائية المتاحة واجمالي احتياجات الموارد المائية السنوية في المحافظة 

3او بالكلم 3مقدرة بالمليار م  . 

.الف دونم والتي تروى سيحا او بالضخ 505المساحة الزراعية   -  1     

% .40نظام ري تقليدي أي بكفاءة اقل من    -2     

 -:ما موضحة بالجدول التالي تناقص بالواردات وحسب   - 3
4 -   

                                                           

 .هذه المعلومات هي من استنتاجات الباحث وفق المعطيات المتوفرة )1(
 



 

 

.جدول يوضح واقع حال الموارد المائية المتناقصة حاليا في المحافظة واالحتياجات المتزايدة  

   .) 1(متزايدةالواالحتياجات المتناقصة يمثل واقع الموارد المائية المتاحة ) 17(جدول رقم        

 كمياتهاافظة االنبار التي تتناقص بالمائية  في محمن هذا الجدول والذي يمثل واقع  الموارد       
مما يدل على  وسعيالحظ ان الفجوة المائية  تت الحتياجات بكافة انواعهاابمرور السنين وتتزايد 

  -:ويمكن تحليل نتائج الجدول كاالتي. العجز في سد االحتياجات حدوثحتمية 

   3م رمليا 0,82-= ن الفجوة المائية ستكو  2020فلناخذ عام 

.ثا/ 3م 26=  60*60*24*12*30/ 910* 82,-  

من اصل حصة المحافظة   ثا /3م 26 الموارد المائية سيكون مقدارهوهذا يعني ان العجز في     
-:أي ان .راض الزراعيةـــــــــــــلالغ  ثا /3م 75الحالية البالغة   

دونم  505000من اصل  دونم وهي مساحات زراعية ستبعد من الخدمة 175085= 6733*26
.دونم فقط 329942لتبقى سوى  

-:فيمكن احتساب العجز كما يلي  2030اما في عام   
                                                           

 .الباحث نظمت من قبل المستخلصة  من البحث الجدول واالرقام  )1(
 

 العام

 تعداد

 السكان

)مليون(  

سنة/ 3الموارد المائية المتاحة كلم سنة/ 3االحتياجات المائية كلم  نصيب  

 الفرد  

سنة/ 3م  

 

فجوة الموارد 

 المائية

سنة/ 3كلم  
 تقليدية

 اجمالي ارواء صناعية منزلية أجمالي

 جوفية سطحية

1990 1,000 2,80 0,20 3,00 0,24 0,12 2,10 2,46 2240 +0,54  

2000 1,170 2,60 0,20 2,80 0,30 0,12 2,20 2,60 1637 +0,20  

2010 1,400 2,30 0,18 2,48 0,37 0,13 2,30 2,80 887  -  0,32  

2020 2,040 2,00 0,15 2,15 0,48 0,19 2,30 2,97 501 -0,82  

2030 2,740 1,48  0,13 1,61 0,62 0,20  2,3     3,12 373 -1,62  



 

 

ثا /3م 52=  60*60*24*12*9/30 10*1,62   

دونم350116=  6733*52  

وهي التسد سوى  ثا /3م 22,9الباقي هي و  ثا /3م 75يطرح من الحصة الحالية المقدرة  
دونم مما يسمح الى وقوع عجز في االنتاج الزراعي مقارنة مع المساحات المزروعة  154884

-:أي ان صافي المساحة الزراعية التي يمكن ادارتها واروائها هي  .الف دونم 505حاليا وهي   

مما تحافظ. ثا الحالية/ 3م 75ثا من اصل الـ / 3م 23كمية المياه التي ستبقى هي   

- :زراعية كما يلي على مساحة االراضي ال  

.دونم تزرع حاليا 505000دونم فقط من اصل  154884= 505000-350116  

 

واقع الموارد المائية وكمياتها في محافظة االنبار عند  ومن الحالتين الالحقتين يظهر لنا*    
.للموارد المائيةتطبيق طرق واساليب التقنيات الحديثة في انشطة االستخدامات البشرية   

 

 

 

الولىا حالةال  

  -:معطيات هذه الحالة هي 

 وكذلك ) استخدام تقنيات الري الحديثة ( نظام ري متطور و .الف دونم 505هي المساحة 
        )1().18(التالي رقم الجدول  والمتمثلة تناقص بالواردات

                                                           

 .البحث نظمت من قبل الباحث ومن االرقام  التي استخلصت منالجدول واالرقام  )1( 



 

 

      

 

والذي يمثل استمرار تناقص الواردات المائية مع تطبيق طرق الري الحديثة       ) 18(جدول رقم   

       

يكون فيه  2030وصوال لعام  باقيامها الموجبةاستمرار الفجوة المائية  ذه الحالةينتج عن ه      
-: ثا وهذا اليقلق الحال من الناحية العملية ويمكن احتسابها كالتي /3م 3النقص اقل من   

)المعدل( 3مليار م 0,46  =    )  0,09 -( +   0,55+   

0,46  *10 9 ثا ينتج من ترشيد االستخدامات واستخدام  /3م 14,8=  60*60*24*30*12/  
طرق ري حديثة رغم تناقص في الواردات وبما ان المليار متر مكعب من المياه  يكفي الرواء 

ثة والترشيد باالستخدامات الري الحديعند تطبيق طرق الف دونم  500مساحة زراعية تقدر 
الف دونم اضافية  230=  500*  0,46هي   من المياه عندئذ تكون الكمية المتوفرة .االخرى

وهي كافية لسد  الف دونم 735=  230+500,5لتصبح  .للمساحات الزراعية االولية بالمحافظة
                                    .في انتاج المحافظة زراعيا مقارنة مع تعداد السكان العجز

 

 العام

 تعداد

 السكان

)مليون(  

سنة/3المتاحة كلم المائية الموارد سنة/3المائية كلماالحتياجات   نصيب  
الفرد من 

/ 3المياه م
 سنة

فجوة 
الموارد 
 المائية

سنة/3كلم  

 تقليدية
 اجمالي ارواء صناعية منزلية أجمالي

 جوفية سطحية

1990 1,000 2,80 0,20 3,00 0,24 0,12 2,10 2,46 2240 +0,54  

2000 1,170 2,60 0,20 2,80 0,30 0,12 2,20 2,60 1637 +0,20  

2010 1,400 2,30 0,18 2,48 0,37 0,13 2,30 2,80 887 -  0,32  

2020 2,040 2,00 0,15 2,15 0,25 0,15 1,20 1,60 501  +0,55  

2030 2,740 1,48 0,13 1,61 0,35 0,15 1,2 1,70 373 -0,09   



 

 

 

نيةالثا حالةال  

اي تطبيق طرق (نظام ري متطور و. استمرار التدفقات المائية بمناسيبها الحالية دون نقصان 
)1(.فالجدول التالي يوضح استنتاجاتها. الف دونم 505مع جود المساحة الـ  )الري الحديثة  

 

 

  ةوالذي يمثل استمرار تدفق الواردات المائية بمستوياتها الحالي) 19(جدول رقم           

-:كالتي يمكن احتساب الكميات في هذه الحالةو    

عادل جريان اي ما ت 3مليار م 1,35= 2030و 2020تين لعامي الموجب تينالفجو  ناخذ معدل
10* 1,35=  متواصل 9 .ثا  /3م 43=  60*60*24*30*12/   

دونـــــــــم 935000دونم ستضاف الى االراضي الزراعية لتصبح  43000=10000*43  

.ثا لطرق الري الحديثة/3م/دونم10000يمكن اعتبار المقنن المائي للمحاصيل الزراعية    

                                                           

 .الجدول واالرقام نظمت من قبل الباحث ومن التي استنتجت في البحث )1( 

 العام

 تعداد

 السكان

)مليون(  

سنة/3المائية المتاحة كلمالموارد  سنة/3االحتياجات المائية كلم   نصيب 
الفرد من 
 المياه

سنة/ 3م  

فجوة 
الموارد 
 المائية

سنة/3كلم  

 اجمالي ارواء صناعية منزلية أجمالي تقليدية
 جوفية سطحية

1990 1,000 2,80 0,20 3,00 0,24 0,12 2,10 2,46 2240 +0,54  

2020   
   

1,170 2,60 0,20 2,80 0,30 0,12 2,20 2,60 1637 +0,20  

2010 1,400 2,30 0,18 2,48 0,37 0,13 2,30 2,80 887 -  0,32  

2020 2,040 2,80 0,20 3,00 0,25 0,15 1,20 1,60 501  +1,40  

2030 2,740 2,80 0,20 3,00 0,35 0,15 1,20 1,70 373  +1,30  



 

 

والتي ال تتحقق اال بتوافق الظروف الجوية واالمكانات البشرية المتعددة المتمثلة بعوامل سبق  
طرق الري الحديثة والوعي والترشيد والقوانين الخاصة واالمكانات المادية وبرعاية  ذكرها واهمها

.الحكومات والتي هي كفيلة بتلبية كافة متطلبات السكان في المحافظة  

لذا تبين من الحالتين المارة، ولدى تطبيق اساليب الري الحديثة النشطة االستخدامات كافة    
ية الضرورية رغم الزيادات السكانية ومتطلباتهم الزراعية والصناعية يمكن تامين االحتياجات البشر 

والمنزلية والتي تتناسب طرديا مع النمو الديموغرافي المتصاعد من خالل السيطرة على الهدر 
.وكذلك اتباع التقنيات الحديثة  



 

 

 االستنتاجات والتوصيات 

االستنتاجات  -:اوال  

 -:اهم ما تم استنتاجه من البحث هو  ومن    
من ثروات العراق المائية عموما ومحافظة االنبار خصوصا بسبب اما % 50ضياع مامجموعه -1

ت وكذلك استخدام طرق الري القديمة و بسبب غياب الوعي لدى اغلب الذين الهدر او تهالك المنشاۤ 
  .تى النساء منهميتعاملون مع هذه الثروة وح

في العشر سنوات القادمة ستقل حصة المواطن في المحافظة الى النصف مما هي عليه االن  -2
  .السباب عديدة منها طبيعية واخرى تشريعية اضافة لالسباب اعاله

  .وانها سلعة ذات قيمة زهيدة" المياه ثروة التنضب"ادراك الناس الخاطئ بان   -3
ستزداد االحتياجات المائية النشطة االستخدامات كافة في المستقبل القريب ارقام          ليس  - 4 

باالمكان معالجتها اذا استمرت االساليب نفسها في االستخدامات المتبعة حاليا في المحافظة 
  .    وستحدث ازمة ليس باالمكان معالجتها حتى على مستوى مياه الشرب

  

    ات  التوصي - :ثانيا

   -:من خالل االستنتاجات التي تؤكد حدوث ازمة مائية في المحافظة نوصي باالتي   
واالساليب المتطورة في االستخدامات الزراعية التي من  الحديثة ياستخدام طرق الر وجوب  -1

 .%40بدال من الطريقة التقليدية الحالية ذات الكفاءة الـ % 90شانها رفع كفاءة االرواء الى 
فــي المواســم المطريــة  لتحــزين الميــاه الفائضــة عــن الحاجــة ةرى المائيــاعلــى المجــ إقامــة خزانــات -2

هـــدرها بـــدءا مـــن انشـــاء الســـدود الكبيـــرة نـــزوال الـــى عمـــل خزانـــات مائيـــة تحـــت اســـطح والحيلولـــة دون 
ة منهـا عنـد المنازل لالستفادة من مياه االمطار واعتماد كافة اشكال الحصاد المائي للتخزين واالستفاد

  .الحاجة

ـــدة لرفـــع مســـتوى  -3 ـــة الجدي ـــة واعـــادة النظـــر بهـــا وفـــق المتغيـــرات العالمي تطـــوير المشـــاريع االروائي
   .لتقليل الرشح منها والتبخر واعتماد منظومات السيطرة االلكترونية المتطورة في التوزيع كفائتها

ة والصــــناعي ة،والمنزليــــ ،)بــــازلالم( الصــــرف الزراعــــيالعادمــــة، مثــــل ميــــاه ميــــاه الإعــــادة تــــدوير  -4
  .واستخدامها بما يناسب االستخدام المالئم لها في سقي المزروعات وغيرها



 

 

كاالنـذار المبكـر وكـذلك  ، واسـتخدام التقنيـات الحديثـةت الهيدرولوجيةالعمل على تكثيف الدراسا -5
دولــة المــرور ســوريا بــين دولــة المنبــع تركيــا و  الخاصــة بالميــاه فــي رصــد البيانــات تبــادل المعلومــات

  . ودولة المصب العراق، علما ان العراق هو االضعف مائيا فيما بينها وكذلك

اعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالمياه ووضع قيود ضد مـن يتجاهلهـا وكـذلك وضـع عـدادات  -6
  . قياس على مستوى المنازل

المواطنين باهمية هذه الثروة التي التاكيد على وسائل االعالم لنشر الثقافة المائية وتعريف  -7
  ".مبعث الحياة"اليضاهيها شئ مهما زاد ثمنه والتاكيد على انها 

واخيرا ستتوفر الكميات الالزمة من المياه ان طبقت التوصيات لتغطي جميع المتطلبات  -8
لالنشطة كافة لمواطني المحافظة مع االخذ بالزيادات السكانية ودون المساس باحتياجات 

محافظات التي تقع في وسط وجنوب العراق والتي تشترك بنفس النهر او المورد والتي يتطلب لها ال
  .اتخاذ مايمكنها من االجراءات وفق منهجية البحث
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ْحتََرضٌ ﴿                 
ٍب م ْحتََرضٌ َونَِ$ّْهئُْم ! ن� الَْماَء ِقْسَمٌة بَ�َْهنُْم ُلك
 ِرشْ 
ٍب م ْحتََرضٌ َونَِ$ّْهئُْم ! ن� الَْماَء ِقْسَمٌة بَ�َْهنُْم ُلك
 ِرشْ 
ٍب م ْحتََرضٌ َونَِ$ّْهئُْم ! ن� الَْماَء ِقْسَمٌة بَ�َْهنُْم ُلك
 ِرشْ 
ٍب م       سورة القمر. 28اية  ﴾﴾﴾﴾َونَِ$ّْهئُْم ! ن� الَْماَء ِقْسَمٌة بَ�َْهنُْم ُلك
 ِرشْ

 

 

         

 
 

 

 

 
 



 

 



 

 

 


