أزمة المٌاه أسبابها وحقوق العراق فً المٌاه المشتركة للدول المتشاطئة
اخطائنا – والمعالجات وتأثٌرها على الوضع المائً

–

كرٌم حنا وردونً
أوال -:أزمة المٌاه وأسبابها -:
 أزمة المٌاه فً العراق لها تأثٌرها السلبً على الوضع المناخً لكون الموارد المائٌة قلٌلة وغٌر متاحة مما ٌؤثرسلبا على الوضع البٌئً وقد تفاقمت ازمة المٌاه بشكل كبٌر بسبب النقص الحاد من الواردات المائٌة وان شحتها
لها نتائج خطٌرة فً انخفاض االنتاج الزراعً والتراجع الكثٌر فً اعداد الثروة الحٌوانٌة وهجرة الفالحٌن من
الرٌف الى المدن وتوسع مساحات التصحر وازدٌاد نشاط الكثبان الرملٌة والتلوث البٌئً والمٌاه واحتمال توقف
فً المنظومات الكهربائٌة للسدود والتً تؤثر سلبا على النشاط الصناعً وغٌرها من المشاكل التدمٌرٌة فً البنٌة
التحتٌة لالقتصاد العراقً.
ان المناطق المضمونة وشبه المنظومة االمطار تقع فً الشمال الغرب ي والمناطق الشمالٌة الشرقٌة ان المناطق
الحدودٌة الشمالٌة الشرقٌة تسقط بكمٌات جٌدة تغذي الروافد الرئٌسٌة بالمٌاه ,اما المناطق الجنوبٌة والهضاب
الغربٌة االمطار شحٌحة بنسبة عالٌة حٌث ان العراق ٌقع ضمن المناطق الجافة الحارة علما ان نسبة التبخر تكون
عالٌة فً ال مناطق الوسطى والجنوبٌة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة فً المناطق التً تتواجد فٌها
المسطحات المائٌة وبد ان توضع دراسات علمٌة وهذه من مسؤولٌة الجهات المختصة بهذا الشأن (وزارة الموارد
المائٌة) لدى الحكومة الفٌدرالٌة وحكومة اقلٌم كردستان من حٌث دراسة الوضع الم ائً ونوعٌتها والٌة تطوٌرها
والحفاظ علٌها من الهدر.
من كبار
ومن هذه االلٌات تشكٌل هٌئة علٌا او مجلس مركزي لالهتمام بالوضع العام للموارد المائٌةاالختصاصٌن فً مجال السدود والمٌاه بانواعها وترتبط بأعلى سلطة فً الدولة (مكتب رئٌس الوزراء) على شرط
ان التدخل ضم ن المحاصصات الحزبٌة والكتلوٌة والطائفٌة واالثنٌة.....الخ.
الغرض منها تقدٌم التقارٌر والدراسات واالبحاث العلمٌة والحلول المناسبة لالزمة وعقد مؤتمرات علمٌة محلٌة
والمشاركة الفعالة فً المؤتمرات الدولٌة وأخذ مشورة من االخصائٌٌن الدولٌٌن والمنظمات الدولٌة ذات ا لشأن
وتبادل الخبرات وعقد اتفاقٌات مع المنظمات الدولٌة التً تهتم بمصادر المٌاه .
 االهتمام بمكامن المٌاه الجوفٌة لكونه المصدر الستراتٌجً لتطوٌر الزراعة والثروة الحٌوانٌة والقٌام بمسحجٌولوجً لمعرفة مكامنها الغزٌرة الن مخزون المٌاه فً العراق كبٌر جدا والبد ا الستفادة من تجارب الدول التً
لٌس لها انهار دائمٌة مثل االردن والسعودٌة ودول الخلٌج وغٌرها من الدول والتً تمتاز الزراعة لدٌها بدرجة
عالٌة من العلمٌة.
االهتمام بتحلٌة مٌاه المسطحات المائٌة المتوفرة لدٌنا وكذلك من جداول المبازل وشط العرب وكذلك مشروعالمصب العام.
ترشٌد استعمال المٌاه فً القطاع الزراعً واتباع االسالٌب العلمٌة للسقً عن نقل المٌاه بواسطة القنواتالمعلقة والري بالرش وبالتنقٌط وتبطٌن القنوات االروائٌة لتقلٌل نسبة هدر المٌاه من التسرب فً جوف االرض
ومن التبخر.

وضع مقاٌٌس مٌاه الشرب على نطاق العر اق فً الدور السكنٌة وغٌرها من المؤسسات الحكومٌة ووضع اسعارمناسبة للحد من الهدر وفرض غرامات على المتجاوزٌن أسوة بالدول المتقدمة مما له من معطٌات اٌجابٌة لدعم
االقتصاد الوطنً.
معالجة مشكلة مٌاه الصرف الصحً التً تصب فً االنهر والجداول مما ٌؤدي الى تلوث المصحة االنسان والتلوث البٌئً.

ٌاه وتأثٌرها على

 االهتمام بمٌاه الصرف الصحً وتنقٌتها واستخدامها لسقً المزروعات وغٌرها من االستخدامات التً لها دورفعال وكبٌر فً ترشٌد استهالك المٌاه ذات الجدوى االقتصادٌة.
عدم استخدام طرٌقة الري السطحً (السٌحً) الن ذلك ٌؤدي الى هدر المٌاه بشكل كبٌر واتباع الطرق العلمٌة(الحظ فقرة ( )5المنوه عنها).
السعً وبكل الطرق والوسائل لعقد اتفاقٌات بٌن الدول المتشاطئة والتً تتضمن هذه االتفاقٌات احد بنودها حسبالمسافة التً تمر بها هذه االنهر لكل دولة ومساحة االراضً الصالحة للزراعة والكثافة السكانٌة ومساحة االرض
التً زرعت بها المغروسات وعدد الثروة الحٌوانٌة وغٌرها من الفقرات التً تعكس اٌجابٌا على االقتصاد
الزراعً.

ثانٌا(( -:حقوق العراق المشتركة للمٌاه)).
البد ان نتناول نبذة مختصرة حول مصادر المٌاه نهري دجلة والفرات حٌث ٌنبعان من االراضً التركٌة منذ االف
السنٌن وتعتبر تركٌا دولة المنبع حٌث ٌمران من خالل سلسلة جبلٌة وعرة من االراضً التركٌة حٌث ٌدخل نهر
دجلة االراضً العراقٌة من منطقة فٌشخابور اما نهر الفرات ٌمر عبر االراضً السورٌة حٌث كانت المٌاه
التستخدم االبنسبة ضئٌلة لكون غالبٌة االراضً ا لسورٌة كانت تسقً بنظام الري القدٌم ب (النواعٌر) او الري
السٌحً وخالل تلك الحقبة التارٌخٌة كان العراق ٌتعرض الى فٌضانات كارثٌة لكثٌر من المدن والقصبات والقرى
للغرق وخاصة فً شهر نٌسان من كل عام حٌث بدأت فً منتصف القرن الماضً بتشٌٌد السدود والخزانات لهذه
الدول وخاصة تركٌا وكان العراق ٌتعرض الى الكثٌر من االضرار بمالٌٌن الدوالرات لكون العراق مصب لكال
النهرٌن ،وكان العراق دوما ٌطالب هذه الدول باتفاقٌة حول قسمة المٌاه المشتركة بٌن العراق وتركٌا بعد اشتداد
ازمة المٌاه خالل تلك الفترة المنصرمة وكان الجانب التركً ٌرف ض هذا الطلب ولحد االن ان اضرار الفٌضانات
كان ٌتحملها العراق والتتحملها دول المنبع عندما كانت مواسم االمطار والثلوج غزٌرة حٌث قام الجانب التركً
بتشٌٌد عدد من السدود والخزانات العمالقة بدون اعالم الجانب العراقً بهذه االجراءات مدعٌا بأنه حر بتصرفه
حٌث ان مشرو ع (كاب) التركً الذي ٌشٌد  23سدا وسوف تنجز هذه السدود فً نهاٌة عام  2021مما ٌتعرض
العراق الى كارثة مائٌة ومن المحتمل ان تتحول هذه االنهر الى مبازل او جداول لمٌاه الصرف الصحً كما ظهر
االن حٌث عالمات التلوث لهذه المٌاه مما ٌؤدي الى تلوث المٌاه والبٌئة والبد م ن اجراءات سرٌعة وعاجلة
لمعالجة هذه االزمة بكل جوانبها ومفاصلها االقتصادٌة حٌث هناك تصرٌحات من المسؤولٌن االتراك اثناء لقائهم
بالوفد العراقً المفاوض للنظام السابق بأنهم لدٌهم نٌة لتصدٌر المٌاه الى اسرائٌل واالردن ودول الخلٌج قاطبة
اما العراق تقاٌض برمٌل ماء ازرق مقابل برمٌل نفط اسود حٌث رفض العراق هذا الشرط فً حٌنه وهذا ٌعنً
عدم التزامها بالمواثٌق الدولٌة للدول المتشاطئة علما ان تركٌا حولت جمٌع هذا المٌاه عن طرٌق انفاق الى
هضبة االناضول التركٌة الهدف من هذا االجراء الحاق الضرر بالجانب العراقً ولٌست بحاجة الى هذا المٌاه حالٌا
لكون غالبٌة اراضٌها جبلٌة وامطارها غزٌرة خالل اٌام السنة .

اما الجانب االٌرانً حٌث حدث بال حرج كثٌر من االنهر والودٌان التً كانت تنبع من اٌران حولت الى داخل اٌران
مثل نهر الوند والكرخة والكارون حٌث انها حولت اكثر من  90نهر دائمً ووادي !!! الى داخل اراضٌها  .ان
مشكلتنا مع اٌران حدٌثة العهد حٌث قام الشاه الم قبور بانشاء سد على نهر الوند عام  1960فقطعت المٌاه حٌث
انشأت كثٌر من السدود الصغٌرة والنواظم على الودٌان واالنهر الصغٌرة التً تنبع من داخل اراضٌها والتً تمر
عبر مندلً وخانقٌن ونفط خانة واجر ٌت كثٌر من االتصاالت والمباحثات فً هذا المجال وذهبت المباحثات
والحوارات ادراج الرٌاح ولم ٌستجٌب الجانب االٌرانً لهذه المطالٌب التارٌخٌة لكونها حقوق مكتسبة للعراق ان
هذه االجراءات التً ٌقوم بها الجانب االٌرانً مجرد اعمال استفزازٌة وضغوطات سٌاسٌة الضٌر ان تح وٌل مٌاه
نهر الكارون الى داخل اراضٌها ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة فً مٌاه شط العرب الناتج من الحد البحري وتلوث
مٌاه شط العرب ٌسبب رمً النفاٌات والمٌاه الثقٌلة فً نهر الكارون وانها لٌست بحاجة لهذه المٌاه علٌها ان
تنصاع الى الحق لحقوق العراق المائٌة وهً جارة مسلمة صدٌقة للعراق منذ القدم وبعد سقوط النظام السابق
تربطنا عالقات تارٌخٌة واقتصادٌة وسٌاحٌة ودٌنٌة اكثر من غٌرها من الدول الجوار !!! نأمل ان ٌتغٌر نهجها
اتجاه العراق بهذا المجال.

اما بالنسبة الجانب السوري/
تطلق تركٌا حصة العراق حٌث تقوم سورٌا بحجز هذه الم ٌاه على نهر الفرات فً بحٌرة سد طبقة السوري
وبدورها تحول هذه المٌاه الى مشارٌعها نتٌجة جهود ومباحثات شاقة العراق مع الجانب التركً انها تستغل
ظروف العراق السٌاسٌة الذي ٌعانً منها !! حٌث حددت كمٌة المٌاه التً تطلقها تركٌا بمقدار  500متر مكعب /
ثانٌة وهذا االجر اء مخالف للمواثٌق الدولٌة وحسن الجوار والبد لتقدٌم مثال على قسمة المٌاه بٌن الدول ان نهر
النٌل ٌنبع من بحٌرات فكتورٌا جنوب اثٌوبٌا وٌمر عبر اراضً اثٌوبٌا والسودان ومصر وهذه ملتزمة ببنود
االتفاقٌات الدولٌة بهذا الشأن والبد لالشارة بأن احتٌاجات تركٌا وسورٌا من المٌاه التتجاوز  %25من كمٌات
 %75من كمٌات المٌاه
المٌاه حسب المساحة الزراعٌة والغراض صناعٌة اما حصة العراق المائٌة بمقدار
لنهري دجلة والفرات لكون المساحات الزراعٌة شاسعة اذا قورنت بالجانبٌن التركً والسوري والبد للتذكٌر بان
الجانب التركً االن ٌقوم بتشٌٌد على نهر دجلة سد الٌسو والذي ٌبعد عن الحدود العراقٌة بمقدار 50كم والذي
ٌؤثر سلبا على كمٌة المٌاه فً النهر بدون استشارة الجانب العراقً حٌث تغمر المٌاه مساحات شاسعة من
االراضً والتً بٌن طٌاتها االثار التارٌخٌة االسالمٌة واالشورٌة والعربٌة وهً لٌست بحاجة لهذه المٌاه لكون
غالبٌة اراضٌها جبلٌة والهدف منها ضغوطات سٌاسٌة والتأثٌر على العراق اقتصادٌا تقدر حاجة العراق من مٌاه
دجلة الواردة من تركٌا سنوٌا ملٌون متر مكعب /ثانٌة علما ان كمٌات المٌاه كانت فً نهر دجلة وروافده تقدر 76
ملٌار متر مكعب سنوٌا والبد لالشارة بأن كال الجانبٌن التركً والسوري قامتا بتصمٌم وتنفٌذ مهرب اضطراري
للمٌاه فً حدوث اسوأ االحتماالت او خلل فً السدود حٌث التوجد لدى هذه الدول مسطحات مائٌة او بحٌرات
واستٌعاب مٌاه المهرب االضطراري وتقدر  17500متر مكعب /ثانٌة من الجانب التركً ا ما الكمٌات االضطرارٌة
للمهرب االضطراري السوري بمقدار  19000مترمكعب/ثانٌة بما ٌساوي لكال المهربٌن بمقدار  36.500متر
مكعب/ثانٌة.

ثالثا-:اخطائنا-
نعم لنا الحق فً حصة المٌاه بٌن العراق ودول المنبع والٌجوز وضع اللوم على هذه الدول بشكل دائم لكن اخطائنا
هً السبب فً ازمة المٌاه اضافة الى المشارٌع التً تنفذ لدى دول المنبع فً خلق ازمة المٌاه والبد التأثٌر على
دول الجوار لتزوٌدنا بحصتنا المائٌة والٌجوز ان نتخلى عن حقوقنا فً المٌاه لدى دول المنبع وعلٌه ٌتطلب
نذ العقد الرابع من القرن الماضً لغرض
االهتمام عن كثب لصٌانة السدود والخزانات المشٌدة فً العراق م

استٌعاب اكبر كمٌة من المٌاه المحتملة السباب طارئة وكذلك االهتمام بالسدود التً شٌدت حدٌثا مثال على ذلك
السدود المشٌدة سد حدٌثة والموصل وحمرٌن وهناك سدود اروائٌة تحوٌلٌة وسدود صغٌرة فً الوسط والجنوب
ٌستجوب االهتمام بها وصٌانتها كً تستطٌع مقاومة الموجات المائٌة المحتملة والتقلٌل من الهدر المائً وضٌاع
كمٌات بسبب التبخر والبد من معالجة هذه المسألة عن طرٌق زراعة االشجار على بحٌرات السدود وتبطٌن
القنوات حٌث ٌكون الهدر المائً فً فصل الصٌف لكون نسبة التبخر عالٌة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخاصة
خالل السنوات االخٌرة واالهتمام بسد الموصل لعدم امكانٌة خزن سعته الخزنٌة لوجود فً بطن السد كهوف حٌث
قامت عدد من الشركات فً تحشً الكهوف الموجودة تحت السد بسبب تأكل الصخور الجبسٌة لكون موقعه غٌر
مالئم من الناحٌة الهندسٌة!!!
كان المفروض تشكٌل وزا رة خاصة بالسدود والخزانات لكوننا بأمس الحاجة الٌها سابقا وحالٌا حٌث ان العالم
ٌشعر بانه هناك ازمة مٌاه وقد تتحول المشكلة الى ازمة حرب المٌاه بٌن دول المنبع والمصب !! ومن حق العراق
مطالبة دول الجوار بتعوٌضه بما فاته من حصص مائٌة الهدف من التعوٌض خزنها فً الس دود والبد ان اوضح
للقاريء الكرٌم السعة الخزنٌة لكمٌة المٌاه فً السدود العراقٌة المشٌدة حالٌا .
سد دربندٌخانٌ:قع على نهر دٌالى سعته الخزنٌة  3ملٌار متر مكعب.سد دوكانٌ:قع على نهر الزاب الصغٌر سعته الخزنٌة  6ملٌار متر مكعب.سد العظٌمٌ:قع على نهر العظٌم شٌد مؤخرا ٌسع  1.5ملٌار متر مكعب.سد الموصلٌ:قع على نهر دجلة شمال مدٌنة الموصل على بعد  50كم طاقته الخزنٌة  11ملٌار متر مكعب.سد حدٌثةٌ:قع على نهر الفرات شمال مدٌنة حدٌثة ٌسع  8ملٌار متر مكعب.سد بخمة :لم ٌنجز لحد االن ٌقع على الزاب الكبٌر طاقته الخزنٌة  17ملٌار متر مكعب  .الهدف من تشٌٌده كانالغراض سٌاسٌة وان بنائه ٌؤدي الى ترحٌل مئات القرى الكردٌة من حوض السد والعمل متوقف حالٌا.
حٌث ٌالحظ ان كمٌة المٌاه فً هذه السدود اقل من  %50من سعتها او طاقتها الخزنٌة وهذه حالة انذار للعراق
اضافة الى ذلك كان الموسم الحال ي ممطرا لهذا العام  2010وعلٌه ٌجب االهتمام بعدم الهدر للمٌاه والٌجوز
تسرٌبها بدون مبرر فً مجرى االنهر اال ان ٌكون هناك تنسٌق بٌن وزارتً الموارد المائٌة للحكومة المركزٌة
وحكومة اقلٌم كردستان.

رابعا -:المعالجات وتأثٌرها على الوضع المائً-
حٌث الحلول سحرٌة ألز مة المٌاه ان السدود والقنوات التً نفذت فً بداٌة القرن العشرٌن ولغاٌة ثورة  14تموز
 1958بقٌت على حالها دون تنفٌذ مشارٌع اروائٌة اضافٌة او بناء سدود ونواظم او سدود صغٌرة اضافٌة جدٌدة
حٌث كانت نسبة المٌاه الواردة الٌنا هائلة تمر مر الكرام فً االنهر والروافد ا لرئٌسة وعبر االهوار ومن ثم مصب
شط العرب وهذ هدر مائً كبٌر دون االهتمام بالثروة المائٌة من قبل السلطات الحاكمة قبل ثورة  14تموز وبعدها
وخاصة النظام السابق حٌث انشغل بحروبه العبثٌة وقد قام النظام بتجفٌف المسطحات المائٌة الطبٌعٌة (االهوار
فً الوسط والجنوب ) الهداف سٌاسٌة عدوانٌة وكانت نتٌجتها تدمٌر الثروة المائٌة والنباتٌة والحٌوانٌة والبٌئٌة
ضد شعبنا فً الجنوب دون االهتمام بمصادر المٌاه اسوة بالدول المتحضرة حٌث تعالت االصوات فً غالبٌة الدول
االهتمام بالثروة المائٌة وبناء السدود لكون العالم بحاجة الى مصادر المًاه اما فً العراق فالتوجد اذن صاغٌة فً
هذا المجال وعدم متابعة النظام السابق بالمشارٌع من السدود والخزانات التً تقٌمها دول الجوار هدفها من هذه
المشارٌع تدمٌرٌة وسٌاسٌة وتأثٌرها الفعال والمباشر على االقتصاد الزراعً والصناعً العراقً وهدف هذه
الدول ان ٌعتمد الم ستهلك العراقً على المستورد االجنبً لكون المادة المستوردة اقل سعرا من سعر االنتاج
المحلً االغلى سعرا وهذه سٌاسة اقتصادٌة سعرٌة خطٌرة والبد من وضع الحلول المناسبة ألزمة المٌاه فً
العراق مع دول المنبع والتً اثرت سلبا وبشكل خطٌر على االقتصاد العراقً ودق ناقوس الخطر،الجفاف وشحة

المٌاه وتوسع فً اراضً البور وانتشار العواصف الترابٌة حٌث وصلت درجة الخطورة الى العطش لمٌاه الشرب
والبد اتخاذ جملة من االجراءات السرٌعة دون تأجٌل منها:
الحوار مع دول الجوار لتوقٌع اتفاقٌة مع العراق لتثبٌت حصته المائٌة وٌعتبر حق مكتسب وتارٌخً. من مسؤولٌة وزارة الموارد المائٌة بتشٌٌد السدود اضافة الى اٌجاد المسطحات االرضٌة لخزن المٌاه فً مناطقمتفرقة من العراق لتكون مسطحات مائٌة لها فوائد جمة.
انشاء السدادات الترابٌة فً وسط وجنوب العراق حول المسطحات المائٌة للمحافظة علٌها وتحدٌد نسبةالتصرٌف من النواظم الفرعٌة بٌن هذه المسطحات لتقنٌن كمٌة التصرٌف حسب الحاجة الفعلٌة من المٌاه وتنتهً
بمصب نهري دجلة والفرات.
بناء سد على ملتقى نهري دجلة والفرات اعالً شط العرب والهدف منه خزن المٌاه فً منطقة االهوار للتحكمبكمٌات التصرٌف على انسٌابٌة المٌاه الى شط العرب.
تشٌٌد سدود ونواظم صغٌرة فً المنطقة الغربٌة لالستفادة منها للقبائل الرحل فً الزراعة وتربٌة الحٌوان مماٌؤدي الى اسكان البدو حول هذه التجمعات المائٌة.
استثمار المٌاه الجوفٌة وخاصة فً االراضً الصحراوٌة المتروكة والمهجورة من قبل اصحابها الشرعٌٌن(البدو الرحل).
تهذٌب البحٌرات المائٌة فً السدود والمسطحات المائٌة بشكل دوري واالهتمام بها لخزن اكبر كمٌة من المٌاهبدال من هذه الترسبات التً تعٌق خزن الكمٌات االضافٌة من المٌاه.
اعتماد االسالٌب التكنولوجٌة والعلمٌة فً ارواء االراضً الزراعٌة عن طرٌق الري با لرش وبالتنقٌط وتبطٌنقنوات الري والمبازل واستخدام القنوات المعلقة لتقلٌل الضائعات المائٌة دون استخدام الري السطحً مما ٌؤدي
الى هدر ضائعات مائٌة كبٌرة فً هذا المجال.
االهتمام بتقدٌم دراسات وبحوث علمٌة لالستفادة من مٌاه المصب العام لخزنها فً المسطحات المائًة .االستفادة من مٌاه الصرف الصحً وتنقٌتها وتحلٌتها لسقً االراضً الزراعٌة .هذه جملة من المعالجات العلمٌة والتقنٌة اما المعالجات السٌاسٌة نتناولها بالنقاط التالٌة :
لدول
 -1مطالبة االتحاد االوروبً بالضغط على الجانب التركً بالزامه بتوقٌع اتفاقٌة لقسمة المٌاه على ا
المتشاطئة حسب القوانٌن واالعراف الدولٌة.
 -2مطالبة االمم المتحدة والمنظمات الدولٌة ذات الشأن لتسوٌة المشكلة بٌن العراق ودول المنبع.
 -3مطالبة المؤتمر االسالمً بالتدخل لحسم النزاع مع دول جوار العراق بعقد اتفاقٌة قسمة المٌاه.
 -4االهتمام فً بناء ارصفة ا لموانًء العراقٌة وتطوٌرها كً ٌعتمد العراق على االستٌراد عن طرٌق البحر بدال
من طرٌق البر لكوننا محاصرون عن طرٌق الدول المجاورة واستخدامها ورقة الضغط السٌاسً .
 -5التعامل بالمثل مع هذه الدول التً ترفض التعامل حول حصة المٌاه مع العراق فٌما ٌتعلق باستثمار الشرك ات
حٌث
هذه الدول فً العراق وان ٌكون هناك تعامل تجاري من دول خارج دول الجوار من حٌث الجدوة والمتانة
نتعامل مع دول المنبع تجارٌا واقتصادٌا مع مدى تعاملها مع العراق فٌما ٌتعلق فً ازمة المٌاه.

بعد االنتهاء من كتابة المقال ظهرت مستجدات بهذا الشأن وهً عقد اتفاق بٌن دول المنبع لحوض نهر النٌل
للدول السبعة وقاطعت كل من السودان ومصر حٌث دعت دول المنبع لنهر النٌل العادة النظر حول توزٌع حصص
المٌاه للدول المتشاطئة لحوض النٌل ان الفرق بٌن دول المنبع لحوض النٌل ودول حوض نهري دجلة والفرات
والدول المتشاطئة علٌه ان د ول المنبع لحوض النٌل تقبل بعقد اتفاقٌة بٌن هذه الدول ودول المصب حول قسمة
حصة المٌاه بٌنهما وكذلك تقبل لغة الحوار والتعاون فٌما بٌنهما.

اما دول المنبع لحوض نهري دجلة والفرات ترفض رفضا قاطعا على توقٌع اتفاقٌة قسمة المٌاه على الدول
المتشاطئة لنهري دجلة والفرا ت وترفض لغة الحوار والتعاون !! وال تعترف بكل القوانٌن والمعاٌٌر الدولٌة بهذا
الشأن.
وظهرت مستجدة اخرى حٌث هناك مشروع اروائً من قبل الجارة العربٌة سورٌا تقوم بتنفٌذ مشروع لزراعة
ماٌزٌد عن  200الف دونم من االراضً السورٌة وبدعم من صندوق النقد الكوٌتً علما ان ن هر دجلة ٌمر عبر
االراضً السورٌة بطول  45كم وٌمر عبر االراضً العراقٌة بمسافة طولها  1100كم ٌاللعجب من هذا التصرف
الغٌر مسؤول حٌث ان االشقاء ٌتأمرون على العراق قبل االعداء لكن العراق ٌرفض هذا العمل النه ٌلحق االذى
باالقتصاد العراقً بكل مفاصله وعلى الحكومة ال عراقٌة المنتخبة ان تترك كل خالفاتها على جانب واالهتمام
بمصٌر العراق انه مهدد من قبل دول الجوار والدول االقلٌمٌة وخاصة االشقاء قبل االعداء ان هذا العمل ناتج
بسبب نقص السٌادة الوطنٌة للعراق وعدم اهتمام المحتل بهذه االمور التً تهم االقتصاد العراقً وعلى الحكوم ة
العراقٌة وخاصة وزارة الموارد المائٌة ان تحذر الجانب السوري والداعمٌن لها باٌقاف هذا المشروع بعد
استشارة الجانب العراقً سوف تنتزع حقوق العراق مستقبال بكل الوسائل وال ٌقبل الشعب العراقً بالحاق الحٌف
بحقوقه المائٌة التارٌخٌة والداعً الخوض بالتفاصٌل ولكل حدث حدٌثه.

