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 ان صوت العراق في هذا المجال غير مسموع لحد االن بشكل واضح

ومتنوعةوسليم والسباب عديده 

 من حق العراق ان يستشار ومنذ المراحل االولى عند التخطيط ان

من قبل دول الجوار عند بناء اي سد( او المشاريع)واقرار المشروع 

خاصة ان منطقة االهوار العراقية مستقبليهاو منظومات مائيه 

ارا اصبحت مشمولة وخاضعة التفاقية رامسار لالراضي الرطبة اعتب

.2015من عام 



تجارة المياه وبسط النفوذ الجيوبولتيكي

 ل المياه من نقتركيا مستقبال مع تطور االوضاع السياسيه في المنطقه الى تخطط

والسعوية ودولالكيان الصهيونيوجنوب شرق تركيا الى سوريا واالردن 

ي هرمما سيؤدي الى خفض االمدادات المائيه لن( مشروع انبوب السالم)الخليج 

مشابه نبوبالمقترح وهنالك )داخل االراضي العراقيه بشكل كبيروالفراتدجله

قطر متد تحت مياه الخليج حيث طرحت ايران علىيالمنطقة العربيه اخر ضمن 

(.والكويت بمد هذا االنبوب والذي سمي مياه االيمان



سالسيايات الغير معلنة    فيما وراء الكوالي

-     يريد العرب ان نعطيهم الماء مجانا وهم يبيعون النفط

-المياه نفط المستقبل

- (سليمان ديميريل رئيس اوزاء التركي)اسودبرميل ماء ازرق مقابل برميل نفط

--- ان انهار دجله والفرات هي انهار تركية وليس انهار دوليه ومصادر هذه المياه
ول في العراق وسورية ونحن ال نقآبار النفططبيعيه تركية كما هو حالرهي  مصاد

اركنا لسورية والعراق إننا نشاركهما بمواردهما النفطية لذا ال يحق لهما القول إنهما يش
أن مواردنا المائية إنها مسألة سيادة بانسبه الى تركيا وإن هذه أرضنا ولنا الحق في

(.  سليمان ديميرل الرئيس التركي السابق)....... نفعل ما نريد 

-



.تشعر تركيا بأن ما ستمتلكه من مياه سيوفر لها ثروة وطنية تعادل ما تمتلكه دول المنطقة من النفط•

ها والذي من المتوقع ان يغير شكل المنطقه برمت( مشروع الغاب)بمشروعها اإلستراتيجي تركياباشرت•
.  مستقبال

»  العابرةة المياه التركي"تركيا ال تعترف بكون نهري دجلة والفرات هما من االنهار الدوليه وتسّميها بدل ذلك بـ •
.وهذه كارثة  بالنسبة للعراق

.تركيا تتهم العراق بتبذير موارده المائية وهم يستثمرون هذا االتهام في المفاوضات مع العراق•

والذي ليسوالكارثة االشد تاثيرا من سد ا( سد جزرة)بعد االنتهاء من سد اليسو بتشييد سد جديد اعتزام تركيا•
ركية قبل سيؤدي الى تحويل بقية كميات المياه لنهر دجلة  المتوافره بعد سد اليسو الى االراضي الزراعية الت
ذه ام هخدعبورها الحدود الى العراق بكميات محدوده من المياه والتي ستكون مياه مالحة عالية التركيز الست

.المياه ضمن النشاطات الزراعيه داخل االراضي التركيه



سد جزرة  الكارثة 



االثار السلبية للسد على تركيا

 من ( حضارات اشورية وميدية وسريانية واسالمية) داخل تركيا موقعا اثريا 83تهديد  اكثر من

الغرق

- ( حسنكيف)قريه وتجمعات سكنيه لها حضارات قديمه واهمها مدينه 185غرق اكثر من

عمرها الى اكثر من عشرة االف سنه والتي يعود 

-المتوقعه القضاء على العديد من انواع وانماط الحيوانات البريه والمائيه في المنطقه للتغيرات

.كيلومتر مربع300البيئه في المنطقه حيث ستغمر المياه اكثر من في االنظمه 



- ديه في القضيه الكرفي مناطق  معينة تخص وجود اسباب سياسيه خلف بناء المشروع

.!!!!!!!!!!!المنطقه

-





























GAP Project

 Total number of dams 22

 Hydraulic power plants 19

 Irrigated area 17000 km2

 Total storage capacity of dams 100 km3



مشروع الكاب التركي



/اليسوسد 

اقية الواقع ضمن المناطق المقابلة للحدود السورية والعر( الكاب)من مشروع مجموعة سدود جنوب شرقي االناضول  جزء ان سد اليسو 

.السوريهلم من الحدود ك45بعد حوالي على ل مجرى نهر دجلة داخل االراضي التركيه عند قرية اليسو فويقع في اس

اه وتغطي مخرجاته من ميمنطقه واالضخم على نهر دجله على االطالق  هو واحد من اضخم منظومات السدود المائيه في الان سد اليسو 

الى منظومه سدود جنوب شرقي ( رسميا) وتم قبول االقتراح وضمه 1954تم اقتراح انشاء السد عام . وطاقه ثمانية محافظات تركيه

ولكن وضع الحجر االساسي لبدء 1997االعمال االوليه لتنفيذ السد عام تابتدأو1982االنتهاء من تصميمه عام 1981االناضول عام

سنه بعد االنتهاء من انشاءه معتمدا على برامج  محدده من قبل 8-7تشغيله خالل ويتم 5/8/2006العمل الفعلى ببناء السد بدأ في 

.!!!!!!!لماذ المنطقهالسلطات التركية وحسب الوضع السياسي المحلي واالقليمي في 

تهمليار مكعب وتبلغ مساحة بحير14.4-10.4متروسعته الخزنية135حيث يبلغ ارتفاعه ( الركامي/ االمالئي)ان السد هو من النوع 

ه وخزن المياه و استخدام المياه الغراض الري وتوليد الطاقاتكلم مربع ومصمم الغراض السيطره على مياه الفيضان313السطحية 

في توفير الطاقة توسع فظاءات استثمارات الزراعيه الدوليه ول)الكهربائيه حيث تهدف تركيا الى توليد الطاقة الكهربائية بشكل استثنائي 

.  (للقطاع الزراعي والصناعي في منطقه جنوب شرق تركيا اضافة لتسوقها الى دول الجوار

د الضخم عن ان كارثة اقامه وتشغيل سد اليسو على واقع نهر دجلة ومستقبله في العراق هي اكبر من كارثة نهر الفرات حيث يفوق حجم هذا الس

سعى تركيا هذا باالضافة الى ان  كارثة نهر دجلة التكمن فقط في استكمال وتشغيل سد اليسو بل في. حجم سد اتاتورك الواقع على نهر الفرات

بشكل والذي في حال انشاءه ستزداد و( سد جزرة)الى اقامة سد اخر بعد سد اليسو على مجرى نهر دجلة وسيكون االقرب الى الحدود العراقية 

.حسب االعراف والقوانين الدوليهاتفاق اذا لم تتوصل األطراف المعنية الي اكبر الفجوه المائيه في العراق







السدودتمنظماكافهتشغيلحالفي(نظريا)متوقعماهولتمثيلالرياضيهالموديالتتتوقع
مليار9.0علىالعراقيحصلانالىستوديطاقاتهاوبكاملالزراعيهوالمشاريعالتركيه

20-19)االنعليهيحصلمماالتركيهالعراقيهالحدودعنددجلهنهرمياهمنمكعبمتر
(%50بحدودسيفقداي)(مكعبمترمليار

هالسوريالعراقيهالحدودعندالفراتنهرمياهمن(مكعبمترمليار11-8)علىوسيحصل
الحاليهوارداتهمن%30بحدودسيفقداي(مكعبمترمليار30-27)االنعليهيحصلمما

جزء450الى300منتركيامعالدوليهالحدودعنددجلهنهرمياهفيالملوحهوستزداد
1275الى750منسوريامعالحدودعندالفراتنهرمياهوفيبالمليون





التاثيرات السلبية للسد على  اهوار العراق

تراجع عملية انعاش االهوار التي تحتاج الى كميات كبيرة من مياه نهر دجله •
واردات ان نقص ال. النظام البيئي الطبيعي المتميزللمساعدة في عملية احياء هذا 

راجع مساحات االهوار والتدي التراجع في ؤالمائية والتردي في نوعية المياه سي
بيئتها في بيئتها االيكولوجيه والى استرجاع حاله جفاف االهوارمن جديد وتلويثها

الولى وزيادة ملوحتة مياهها وتربتها مما يعيد الكارثة البيئية مرة اخرى الى حالتها ا
ة في للجهود التي بذلت من الحكومة والمنظمات العالميوباثار اكثر تدميرا وضياع 

انعاش وتطوير واستثمار بيئه االهوار العراقيه ناهيك 

عن حزمه من المشاكل االقتصاديه واالجتماعيه التي سوف يتعرض لها سكنة
وهجرتهم من جديدمباشراالهوار  بشكل 







نتائج مفزعة ومرعبة لدراسة امريكية



Syria

Dam River Height (m) Purpose Completion Date

Baath Euphrates 14 P, I, F 1988

Tabaqa Euphrates 60 P, I 1975

Tishrine Euphrates 40 P 1999

Upper Khabour Khabour I 1992

F: Flood Control I: Irrigation M: Military P: Power W: Water supply







 الواردات المائية في العراق

معدل وارد نهر دجلةالفترة الزمنية
(مقدم سد الموصل)

المالحظات

معدل طبيعيمليار متر مكعب1932-199821,2

نتيجة االحتباس الحراريمليار متر مكعب1999-201014,95
في وتطوير مشاريع

أعالي النهر

-العراقية الحدودعند واردات نهر الفرات 
السورية

قبل إنشاء السدود في مليار متر مكعب1932-197230
تركيا وسوريا

بل بعد إنشاء سد كيبان وقمليار متر مكعب1973-198923,5
إنشاء سد أتاتورك

سد بعد إمالء خزانمليار متر مكعب1990-199919,0
أتاتورك

ع نتيجة لتطوير المشاريمليار متر مكعب2000-201015,2
رات المتغياالروائية وتأثير



 2030الواردات المائية المتوقعة في العراق في 



-:العراقي على طريق االستدامة علينا أوالالمياه لوضع ملف 

دراسة أسباب عدم االستدامة فيه.

ما يمكن للتراث أن يقدم من معارف مجربة.

تطوووير القطوواز الزراعووي موون حيووث توجيووه المووزارعين السووت دام التقنيووات
.الحديثة للزراعة و االرواء و دعم توفيرها و حماية المنتج المحلي 

تدامة مون النظر إلى التقنيات المتوفرة وتأثيرها علوى البيئوة والتنميوة المسو
.ناحية الموارد والمواد المستعملة

 االجتماعيوة تقدير التكلفة والجودو  االقتاوادية والتوأثيرات البيئيوة ودراسة
ياسوة التغيورات المطلوبوة فوي السللمشاريع المائية باإلضافة إلوى دراسوة 

. والتنظيم

 نهوا قويم  المسوتهلكين وهول يمكون تغيور جوانوب مو سولوكدراسة و تقييم
؟ من المياهلاالح تبذير اقل 

 وافز وضع سعر للماء ونظام يقيس حجم االستهالك ويووفر حودراسة إمكانية
.اقتاادية لترشيد االستهالك


