
 نبذة عامة

إلى في سد الموصل كارثي انهيار  وسوف يؤدي أي. بفترة انذار قصيرةغير مسبوق ووخطير كارثي يواجه سد الموصل خطر انهيار 

 الفيضان. موجة في مسار المتواجدة البنى التحتية لمعظم ودمار وموجة نزوح كبيرة  رواحاالخسائر كبيرة في وقوع 

 

 حجم موجة الفيضان

شر واالبنية بكل شيء في طريقها كاللباتجاه الجنوب جارفة وبين الموصل وسامراء ما  تجتاح عارمةالفيضان موجة ستشبه حركة 

أقل من ستة بوصات فإن  في الحاالت االعتيادية، و. كثير من الركاممواد كيميائية خطرة ووجرة نفذخيرة غير م عواي قطوالسيارات 

تكفي لجرف  المندفعة من المياه سم( 40.64)بوصة  16، وأرضاانسان  لطرحكفي لها من القوة ما يمن المياه المندفعة  سم( 15.24)

الكثير تغمر ومياه ستتجمع الحيث  ،في الواليات المتحدة عصار كاتريناإيشبه وف سفانه  ،جنوب سامراء فيضانلبالنسبة لو السيارات. 

السابقة بقايا البنية التحتية الطين والركام وظهر للعيان وف يس، فيضانر. وبعد انحسار مياه الولى شهتد إتمسابيع أعدة لمن مناطق بغداد 

 مغطاة بالطين. 

  بين ما تتراوح مدينة الموصل في فترة من جزاء أفي بعض  (ترا  م 13.71) ا  قدم 45مياه الفيضان الى عمق يتجاوز قد تصل

 جدا للهرب من موجة المياه.  ا  قليل  مما يعطي الناس في هذه المناطق وقت ،السد ربع ساعات من بدء انهيارأساعة الى 

  يوم الى يومين. غضون مياه الفيضان الى تكريت في قد تصل 

  في مجرى النهر. (ترا  م 10.05) ا  قدم 33يبلغ بعمق ومياه الفيضان الى بغداد خلل ثلثة الى اربعة ايام قد تصل 

 

 التحتية  في البنى ودمارنزوح  موجة و الرواحا في خسائر مباشرة: الموقف بعد الفيضان

 
الخطورة التي يتوقع لمياه  بالغةدجلة في المناطق السكان المقيمين على طول نهر من  1.470.000الى  500.000حوالي يتمكن  لن

 معظم يضطرمن المحتمل أن و. فيضانيتم اخلئهم من مناطق ال هذه الموجة مالمآثار من  ، لن يتمكنوا من النجاةان تجرفها فيضانال

ة تنقل محدودة باالضافة زيادة المخاطر الصحية وعدم القدرة على التنقل أو قدرمع مليون نسمة الى النزوح  6سكان بغداد البالغ عددهم 

 واالبنية والخدمات. في المنازل  الى خسائر

 وبعد الفيضان ، مرتفعة الغالب الى اراض فقد يلجأون في، فيضانالهرب من مياه البالنسبة للعراقيين الذين تمكنوا من و

ن اللذين يلجأ النازحوسوفي الغالب،  الفيضان.المتأثرة بلمنطقة لسيحاولون العودة الى منازلهم او البقاء في المناطق المتاخمة 

قيود اقل مفروضة من اي اطراف بها ن أاقل تضررا او الى مناطق اخرى يعتقدون ان بنيتها التحتية  اختاروا مغادرة مناطقهم

 بشكل افضل.  فيها ةاالنساني والمعوناتلخدمات االساسية اباالضافة الى توفر  ،مسلحة

 ةاالنسانيالمعونات النظيفة و ن التحرك ثانية اذا لم تتوفر لهم الخدمات االساسية كالكهرياء والمياهوغالبا سيحاول النازحو . 

توقع ان يعطل منشآت انتاج الطاقة المتواجدة في م المو ،التحتية الجزاء واسعة من البنىية تدميرا  أضرارا بالغة أو  فيضانالوسوف يحدث 

 ل شبكة الكهرباء العراقية برمتها. يتعطؤدي الى تمساره مما يسبب صدمة مفاجئة للشبكة الكهربائية قد 

عمليات تنظيف ضخمة القيام بيتطلب على االغلب سمما المناطق التي تأثرت بالفيضان، الزراعة المروية في سيتم تلف أو تدمير كما 

 وفورية الزالة المواد الخطرة واعادة بناء البنية التحتية للري.

 0وادي دجلة، ولذا فإنها في الغالب سوف تتضرر كثيراحوض في تقع ثي االراضي الزراعية المروية التي تنتج الحنطة ثل 

 



 االرواحفي خسارة الالء لتخفيف جاال

المقيمين  من العراقيين 1.470.000الى  500.000النقاذ حياة  ةذاتيسريعة و إلى المناطق المرتفعةعملية اإلخلء كون تغلب سعلى اال

 . في المناطق األكثر خطورة المتواجدة في مسار الفيضان

 لبلوغ بعيدا عن ضفاف النهر  كم( 6ميل ) 3.5الرحيل لمسافة بين موصل وتكريت المقيمين ، من الممكن للسكان في المتوسط

ستكون على االغلب اطول في الضرورية ولكن هذه المسافة  ،قدر المستطاع مرتفعة اراضمناطق آمنة، كما يجب اللجوء إلى 

 ان تغمرها مياه الفيضان.أيضا توقع من الممناطق الجداول واالودية التي تغذي النهر، والتي 

 

  دجلة نهر  ن ضفافكم( ع 6) ميل 3.5 عن يقل باالبتعاد ماال الموصل تجنب موجة الفيضان االولىلسكان من الممكن

 .دجلة نهر التي تغذي واألودية الجداول كل وتجنب الحالية بحدودها

 

 للحفاظ على سلمتهم.  النهر ضفةن بعيدا عكم(  5)ثلثة أميال  عن يقل الوجه ماتال تكريت سكانلمكن من الم 

 

  النهر ضفةعن بعيدا كم(  6.5) أميال 4إلى الرحيل لمسافة  وسامراء تكريت بين الواقعة المناطق بعض في لسكاناقد يحتاج 

 .األمان بر إلى للوصول

 

 بر إلى للوصول النهر ضفة عن بعيدا( 6.5) أميال 4الرحيل لمسافة  النهر ضفة غربالمقيمين  سامراء سكانمن الممكن ل 

اميال  10 تبلغ أبعدمسافة  الفرار ون الىحتاجيفإنهم سوف ، لنهرل يشرقالمقيمين في الجانب ال سامراء سكانما أ. األمان

 .الرئيسية الري قناةتغمر المياه  عندمامياه عديدة جداول محاصرتهم ب تجنبلوذلك كم(  16.5)

 

  نأل نظرا فيضاناتال لتجنبفمسافة االبتعاد ستكون اطول  بغداد، ذلك في بما سامراء، جنوب الواقعة المناطقاما اجلء 

 بشكل اكبر.  لفيضاناتليعرض هذه المناطق ، مما سامراء من المصبسطح جنوب تاألرض تأخذ في ال تضاريس

 

 الدولي بغداد مطارغمر ايضا تتمتد ل أن يمكن التيو بغداد، من أجزاء بعضتغمر المياه وف س. 

ن أوهذا يشير الى تحت سيطرة داعش حاليا، تقع و أمتنازع عليها مناطق ما إهي  ،انهيار السدجراء كثر المناطق المتوقع تضررها أ نإ

 ركةحال حريةلديهم  يكون ال قديتم إخلئهم  لذينال األشخاص بعض وأن ،محتمل يرغأمرا   ات الحكوميةالسلط موجهة منجلء إعملية 

 . من الفيضان للهرب كافيةال

 والمعوقين المرضى لمث ،الضعيفة الفئات عضلى ترك بالحكومة إات السلطمن  موجهةإخلء عملية  وجود دمع قد يؤدي 

 رةمن المحتمل ان ينزحوا مفلفيضان، المتوقع لمسار الفي  والمتواجدين النازحين. اما الفيضان في مسار مياه السن وكبار

المحيطة  وسائل النقل والمعرفة بالمنطقةو الماليةمواد والموارد لن إلى اوفتقري وقد، الحالية تواجدهم ناطقبعيدا عن م أخرى

 .الفيضان حدوث حال في ةفعال اجلءعملية لالضرورية  المعلوماتو بهم

 

 الءجاإلبنذار اال نجاحفي ساسي لها دور أوعية الت حملة

شمل في السد والتي تنهيار احدوث التي تسبق ( على الجهود السلطات من موجهاالجلء الذاتي )غير المن المرجح ان يعتمد نجاح 

يشكل  ،االنهيارحدوث في حال  جلءاال سيناريو في. ومسبقا للخطر المعرضين السكان وتحذير بشأن االزمة لفعالالتوعية والتواصل ا

وسرعة تحذيرهم ، إليها ايتجهويجب ان حول األماكن التي  معلوماتتزويدهم بو المسار المتوقع للفيضانالمتواجدين في  السكانتحضير 

قليلة  أيام أو ساعاتاال لديهم  يكونقد ال المقيمين في مسار النهر  السكان ألن األرواح إلنقاذحتميا مرا أعند أول بادرة إلنهيار السد، 

 . على اساسه بسرعة االنذار والتصرف لتلقي



 

 عليهم يتوجب ما وانهيار  حدوثالناجم عن  خطرالبشأن  المحتملة لفيضاناتحدوث ا منطقة في السكانتوعية  من الضروري

 وضعكونوا في يكي  العراقيين ساعدتو جلءالنذارات اا وفعالية مصداقية حسنت أن ذه التوعيةه شأن منفمسبقا، القيام به 

األثار الناجمة عن وانهيار  وجود عن الكشف بين ،ضيقزمني  إطار في تحدث التي جلءاالن انذارات إ .أنفسهم إلنقاذ أفضل

 المجتمعات بعضرفض  وأ بيروقراطيةوفنية  والتأخير الناتج عن أمور الكهرباء انقطاعسوف تتوقف على  ،الفيضانات موجة

 المعرفةان كل هذا يؤكد على . القادم التهديد مدىو الملحة الحاجة دركت ال ربما التيمن هذه اإلنذارات وتجاوب الفي  المحلية

 .االنهيار حدوث حال في الناس وحركتهم تعبئة وقتتؤدي الى تحسين قد  مخاطربال المسبقة

 

  هذه ل يتناسب مع وعي كل منطقةما ب الفيضاناتمخاطر توضح المحليين موجهة للسكان  رسائل التوعية حملة تشمل انيمكن

تصديق  المسيسةالعراقي  اإلعلم بيئةوفي ظل  الفيضان المتوقع مسارفي المقيمين  سكانالعلى  فقد يصعب، المخاطر

إنهيار  عن نجميسالذي  في جرف المياه سرعةالووالنطاق  مكانيةاإل يدركون ال وربما سوناميال تشبه موجة عن تحذيرات

 الخريف أواخرالتي حدثت  الفيضانات ذلك في بما، دجلة نهرحول  فيضانات دورية عانواقد  العراقيين من العديدومع أن . السد

والتي تشمل مخاطرمواجهة ال حملة يتلقواأنهم قد ن أإال  ،نازحينال وآالف القتلى من عدد سقوط عن أسفرت التيو الماضي

 .اكثر قبلتو مصداقيةب السدمحددة عن  معلومات

 

 والسماح الطوارئ ملجئوتجهيز  جلءاال عملية إلدارة ادستعدعلى اال المحلية الشرطة ان تساعد وعية هذهالت حملةل يمكن 

 يمكن أساسيةمواد اإلخلء المواطن عند  حملان ي ضرورةتأكيد على لاباالضافة الى  الهروب طرق على التعرفب للعراقيين

 .نسانيةاإل مساعدةال على اولحصالى ان ي الحياة قيد على البقاءعلى ه وعائلتهتساعد أن

 

 

 جالءاالنذارات ال الممارسات أفضل
 

 في فعالية أكثر ذات مصداقيةمتعددة  معلومات قنواتعبر والتي تبث  المناسب لوقتفي االتي تصدر االنذارات  تكون أن الممكن من

 .الموصل لسد كارثيإنهيار  حدوث حالة في جلءباال العراقيين اقناع

 

 حدوث  بعد ساعة إلى دقائق غضون في الفيضانات مسارالمتواجدين في  السكان إلى تصل التياالنذارات . المناسب الوقت في

 حيث وحولها الموصل في الشمالية المناطق في وخاصة ،لإلخلء الوقت من يكفي ما لضمان ةحاسم كونتس في السدانهيار 

اصدار تقوم ب فة وواضحةووسيطرة معر ةقياد سلسلة يتطلب االنذار توقيت نإ. ساعة من أقل في فيضانات تحدث أن يمكن

 .سلفا   المعدة رسائلال ونشر خططال وتوزيع جلءاالبوامر االاالنذار و

 

 المحلية والعرقية الدينية الطوائفوالرسل الذين يمثلون كافة  والرسائل االجتماعي التواصل مواقعن استخدام إ. مصداقية ذات 

 قبل منإرسالها  يتم التي الرسائل المثال، سبيل علىف .الرسالة مصداقيةن يحسكلها تعمل على ت الفيضانات مسار فيالمتواجدة 

 تلك منوتأثيرا  مقبولية  أكثرتكون  ،مجتمعيين او امنيين او دينيين ادةمثل شيوخ العشائر وق ،مؤثرة ةمحلي ةوطنيشخصيات 

 .دوليطرف يعلنها  أوفقط  المركزية الحكومةالتي تبثها 

 

 عدد كبر أوصوله الى  يةاحتمال االنذار لتوسيع تكرارمما يحقق  مختلفة معلومات قنوات عدةاستخدام  طريق عن. تبث بكثافة

 قنوات وعلى أجهزة هاتف محمول أ الحصول في  متفاوتة اتقدر الفيضانات مسارالمتواجدين في  سكانفلدى ال. من الناس

قد  السدالناجم عن انهيار على نطاق واسع  الكهربائي لتيارلالمحتمل  نقطاعن االأضف الى ذلك أ اإلنترنت، شبكة وأ فضائية

 .المعلومات نشرصعوبة من  زيدي

 

 هنشرفي السد مرورا بقرار اصدار االنذار ووصوال الى انهيار  وجود عن الكشف من ،المراحل جميع تكون أن يجب. متصلة، 

 اي اخفاق.  لتجنب مترابطةيجب أن تكون جميعها 

 



 

 

 

 

 االغاثة جهد

 
 أي اتقدربالتأكيد يتجاوز  سوف ميل تقريبا من مسار الفيضان 300ل طوعلى  وانتشارهمذين يحتاجون إلى مساعدة الالسكان ن عدد إ

 من العديد قبل من اإلقليميما يتوفر من الدعم تشمل  منسقة استجابةضرورة وجود  إلى يشير مما، بمفردها مساعداتواحدة لتقديم ال جهة

 المياه تقديم الفيضانات بعدالفورية  اإلنسانية حتياجاتهذه االما تشمل عادة و. النطاق واسعة احتياجات تلبية لىالقادرة ع الفاعلة الجهات

 المياه مرافقبتزويد ال رض ان يكونتمن المفو. ةشياالمالعناية بووالمساعدة الطبية  الصحي الصرفو والمأوى والغذاء للشرب الصالحة

 .المياه طريق عن المنقولة واألمراض لجفافلاعراض ظهور منع  أجل نمالمحلة من االولويات  اآلمنة الصحي والصرف

 

 المنطقة  وخارج داخل كبيرة مجموعاتمسار الفيضان إلى حرمان  طول على التحتية البنية تلفيؤدي ن أ المؤكد شبه من

 . اإلنسانيةاالحتياجات  يضاعف مما للشرب الصالحة والمياه الكهرباء مثل الحيوية الخدمات منالمتأثرة 

 

 وإزالة وتنظيف والحطامازالة الجثث  يتطلبوف س مسار الفيضان  طول على الواقعة المناطق إلى النازحين عودة تسهيلن إ 

توفير و األساسية الخدماتتفعيل  اعادةو المتضررة التحتية للبنية النطاق واسعة بناء إعادةعملية و والنفايات الخطرة المواد

إال أنه قد  ، سامراء شمال بسرعة المياهان تنحسر  المحتمل انه منمن  رغمال علیو. للعيشللسكان  المساعدة وتقديم الموارد

 هذه المناطق.   إصلح  جهود سيؤخر مماشهور من المياه الراكدة الى تمتد  أسابيع دةعلتعاني بغداد 

 

 إلى للوصولفعال  وتنسيقاليصال المساعدات  ساليباأل من متنوعة مجموعة استخدام إلىفي الغالب المقدمة للمساعدات  الجهات تحتاج

 . مسار الفيضان  طول على النازحين

 

 واسقاط المساعدات من الجو الطريقة  الجوي النقل عمليات جعلت أن اشأنه من األرضية التحتية البنيةالمتوقعة في  األضرارف

 القيود بسبب محدودهذا النوع من التوزيع غير أن  ،مباشرة لفيضاناتا بعدفي الوقت المناسب  ساعداتاالسرع لتوزيع الم

يوجد  ، حيثوالمطارات الجوي المجالتوفر على مدى الشحن واالسقاط من الجو وتوقف  المساعدةمواد  وزن على المفروضة

لمياه فيمكن  .الفيضانات بسببستخدام للأيضا  صالحة يرة داعش وربما ستكون غلسيطر الخاضعة المناطقفي  منها ثيرالك

 ان تمنع الطائرات من االقلع وتجعل المطار غير صالح للستخدام.  سم( 7.62)راكدة عمقها ثلث بوصات 

 

 الرئيسية الموانئ أن إال ،المساعدات من أكبر كميات للحدود العابرة القوافل أو بحرال من القادمة الشحنات توفر أن يمكن 

والمعابر الى  شحن )من الموانيءال وقتفي المتوقعة  زيادةاضف الى ذلك ال المتأثرة، المنطقة عن بعيدةالحدودية  المعابرو

من الممكن ايضا ان تحرك موجة الفيضان و. ال  فعا أو ا  آمن كوني ال قد األرضية التحتية البنية على واالعتماد( المناطق المتأثرة

 .المساعداتلتقديم يسبب إعاقة أكبر خر مما قد آالى من مكان  الناسفة العبوات

 

  إلى مسار الفيضان،  عن بعيدة كانت وإن، اقليمية في اماكن ومراكزالنقاذ االرواح التخزين المسبق للمواد الضرورية قد يؤدي

 .المساعدات من كافية كمياتتأمين  في المحتملة التأخيراتالتغلب على في المساعدة 

 

 لتقديم  ستجابةاال بالتأكيد يحسن أن المانحة والجهات اإلنساني المجال في العاملين بينالوثيق والفوري  التنسيق جهود شأن من

  .الجهود ازدواجيةوتجنب  المساعدات


