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مستخلص البحث
بأهايىىي وىىى و وىىم له ةىىل ب ىى م اىى
تحضىىا مواىى ملم موا فيىىي ةىىل حيىى مو ىى
موخليقىيبب ت ىم ص ىىلم أس سىي اى ص ىىل وى موم وىي موحميثىي مسى
موحض لمت ا ذ
تط ى لم واسىىت مه
تقىىما ،بحتا اىىمم حىىىي م حىىىي أ ىىىيب ا  ،ى ا يىى لم ولوىىل مو ىى
موا ي ا م جتا صل .ال ا ذوك م ك ج م مواي ه يحمم مي ي يش موسك كيف؟ وذم
صلا مواي ه اى حب زميى م موح جىي موي،ى زيى م مو ى ل موقى ال تكى ي
امم مو زمع موت
موكي ت ةىل موا طقىي مو لبيي .ص ىما و اىت موحضى لمت موقمياىي ةىل موا ىلق مو لبىل
مو
صلا ضف ف م  ،ل ك ىت كايىي موايى ه آ ىذمك ك ةيىي م وى تكى ة فضىي صى ح جىي موسىك صلىا
صك ا يالحظ موي ب وم ك ت موسم م حي  ،تق صلىا مأل ،ى ل ولسىيطل صلىا ايى ه موفيضى ت
موامال ةقطبما موي ةى موسىم م موتىل تب ىا صلىا تلىك مأل ،ى ل هىل وخىز موايى ه حجزهى ةىل
خفىى ن ا سىى ايىى ه مأل ،ىى ل ةضىىال صىى ت ويىىم موط وىىي
خزم ىى ت خ ىىىي وىى ت مو ىى م
موك،لب فييبوقم مستجمت ص ما صميم ةل مو وت موح ضل تغيلت ا،اي موسم م صلا م  ،ل اا
خلقت تلك مو ماى مزاىي ةىل موايى ه خ ىىي ةىل م ،ى ل مجلىي موفىلمت والهايىي م فىي موىذكل
ج ت هذه موملمسي با ،جي ،مو ىفل ةل تتب ى و ،ىل مجلىي ل مةىمه ةىل تلكيى موا لة وى جل
ك حم ا ى ه موجغلمةيى موسي سىيي ةىل ملمسىي موا ىكالت م مآلثى ل مو جاىي ص ،ى بسىب مسىتغال
تلكي واي ه ،ل مجلي ا خال إو اي موا ليع م ل مفيي صلي تىأثيل ذموىك ةىل طبي ىي مو الوى ت
بي موبلمي  .ةقم ك ىفت موملمسىي صى ت ى وح الحى ظ ةىل م يىلمممت موا فيىي ىى موىا 39،02
)الي ل  2كا م س يب وك ب ىم م جى ز ك اى موا ى ليع موا فيىي خى ىى سىم مويسى سى ف
يى مإليلمم موا فل موا  )0،،0الي ل  2س ي  .هذم م ال سي ك مث لم خطيل ةىل مو ىلمق
بك ىىفت ص  ،ى موملمسىىي تتاث ى ةىىل ج م ى صميىىم ا  ،ى تىىمه ل م لمضىىل موزلمصيىىي ت ى وح
اس ح ت ،موازل صي باقممل  000999هكت ل .تل ث مواي ه موج ليي ةل ،ل مجلي وزي م م االح
مو تلمت موكبليت ت مواى مم موسى اي ةضىال صى م اىالح مواذمبىي اى جىلم صاليى ت موىىلف
مواتزميىىم ا ى موحق ى موزلمصيىىي م موخزم ى ت ا ى خىىال ت ى وح م كسىىجي ولاي ى ه موا ىىىلةي
ا  . ،ت ىلت موملمسي موا ت ى وح مضى ةىل وىملمت م تى ا موط وىي موك،لب فيىي ولسىم م مواق اىي
صلىىا مو ،ىىل ا  ،ى سىىم موا ى ى س ى الم خف ى ن موط وىىي م سىىتي بيي ا ى مواي ى ه أا ى تلىىك
موسم مب هيك ص ت وح مواي ه ةل ،ل مجلي حجز كاي ت كبيل ا اي ه يؤمي موىا ت ى وح
مض ةل كاي ت موطاا م موغلي هى مو ىىل موا،ى ةىل زيى م خىى بي موتىل  .م م جى ز
لق م ض مواساا )G.A.Pوم مض ف ا كلي مخىلو ةىل مو الوى ت
تلكي وا ل ع ج
موم ويي بي تلكي مو لمق موا ج موا ك م خل موتل ي ى ل ا ،ى مو ىلمقب مىىب موتحىمي
م سىىتلمتيجل و ى ه ى كيىىف يحى ى صلىىا حق و ى حىىىت ا ى مواي ى ه وسىىم ح جت ى اىىع م حتف ى ظ
ب الو ت سىال ت ى اىع موجى ل مو ىا ويي تلكي  .ت ىىلت موملمسىي موىا م مسىتالمل موا ىكلي
مواي ه موتل ي بغل م تحمم حىىي كى طىلف اى ايى ه
يلجع موا اي م تف وي ت موم ويي ب
م ،ى لب م ا يحىىمث م اى تطى يل واىى مل موايى ه ةىىل تلكيى اى خىىال ب ى موسىىم م ىىق

 فلىىي وك ى هىىذم، ى مو،موق ى مت مو اىىي خط ى ط م بي ى مواي ى ه ايله ى و ما ى و ى تلكي ى ماك ي ت
اىى و مو لمقبم اىل موىذي ت ىىل بى موملمسىي اى خىال
موتط يل موب ى جى صلىا حسى
 ةل موتخطيط م ستثا ل م م ستغال م تط يل، موتل وم تجم طليق،موت ىي ت موتل ض ت
موقملمت موب ليي موف يىي مو لايىي مواختىىي باجى مواي هبةضىال صى موبحىث حى اىى مل بميلىي
تلةم موط و ت موا فيي ول لمق س م ا خال مواي ه موج ةيي م م اط ل موسىي م تحليى ت قيىي
ى حيى موسىك، تلو موملمسي موا م ي بغل صم مواس ب وثل موا فيي موتل ت. مواي ه ايله
 ل صبل موحىم م موم ويىي بى ي بغىل م تخضىع ولتقلبى ت موسي سىيي با ىا، خ ىي ص ما تال م
. مخل مب م مواي ه ص مو زمص ت موسي سيي هايي مواىمل خط لت ةل حي موسك
Geopolitical importance of water projects in Turkish high Tigris River
basin and their impact on water security for Iraq
Assistant Professor d. Radhi Habib Tilfah
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M. D. Nasser and Freih
Department of Geography / Education College / University of Wasit
Extract research
-----------Toady water resources in the lives of people of utmost importance for its role in
building nations and civilizations since the beginning of creation, but is an essential
component of the modern state and the foundation, even tomorrow or the share of per
capita standard for the paper to sophisticated people and their standard of living and
social development. No doubt that if there Water defines where people live and how?
Therefore, conflict and cooperation on water accompanying the increase in the need to
increase the national sense, the composition of people and entities in the Arab region.
When the ancient civilizations in the Arab Mashreq on the banks of the river, then the
amount of water that were not enough surplus to needs of the population in contrast to
the day, has been Dams on the river then held to control the destructive flood waters
only, but today, the dams built on rivers that are water storage tanks and seizure in
particular times of scarcity or low water level of rivers as well as to generate electric
power, several factors have emerged at the present time, the change of mission Dams
on the rivers, these factors created a crisis in water, especially in the Euphrates and
Tigris rivers.
And the importance of the above-mentioned study came in the descriptive
approach of the Tigris River and its tributaries in Turkey as one of morphological and
geography textbooks in the study of political problems, the effects of Turkey due to the
exploitation of the waters of the Tigris River through the establishment of irrigation
projects and the impact much in the nature of relations between the two countries. The
study revealed a significant decrease in water revenues reached (20.93) m 3 billion
annual rate, but after the completion of the entire water projects, especially Alesso will
fill up the water to the revenue (9.79) m 3 billion annually. This matter reflect the
serious effects In Iraq, revealed by the study is in many respects, including land
degradation and declining agricultural cultivated area by 696,000 hectares. And the
pollution of water in the Tigris River to increase the salt, nitrate, sulphate and toxic
substances and, as well as salts dissolved as a result of the increasing exchange of
agricultural fields or reservoirs decreased by Oxygen water allocated them. The study
found a clear decrease in the production capacity of electric power dams built on the
river, including Samarra and Mosul Dam to the lower capacity of water to those dams,
not to mention the decline of water in the Tigris River and the seizure of large

quantities of water leads to a clear decrease in the quantities Silt or mud an important
component in increasing soil fertility.
Completion of Turkey's southeast Anatolia project called (GAP) had added
another problem in international relations between Turkey and Iraq, as well as other
problems facing Iraq and has become a strategic challenge is how to obtain the rights
and share of water to meet the needs while maintaining relations of peace and
cooperation With the northern neighbor Turkey. The study found that the
persistence of the problem is due to the absence of international conventions on water,
which should determine the share of each of the rivers, and what is happening now to
develop water resources in Turkey by building dams construction of channels and the
establishment of water pipelines and other strong Turkey and the tremendous potential,
but such development and construction came at the expense of the interests of Iraq,
which recommends the study by the recommendations made by that may find their way
in the planning and investment, exploitation or development of technical and human
capacities of scientific authority in the field of water, as well as research on alternative
sources Water supply capacity in both the ground water or rain and floods or
desalination and water purification and others. The study that should not prejudice the
water wealth of interest, especially when the lives of people in rivers across international
borders but should not be subjected to the vagaries of political and other words, keep
water from the political disputes of the importance and gravity of the source in the life
of the population.

تمىيد:
للموارد المائية اهمية بالغة في حياة االنسان والكائنات االخرىفهي ترتبط بوجودهما
علىىح حىىد سىىوا ع اد تلتمىىد الحيىىاة بمخىىكالها المختلفىىة علىىح المىىوارد المائيىىةع فلوالهىىا النلىىدمت
الحيىىاة علىىح سىىط .االر واكتسىىبت المىىوارد المائيىىة ىىدرا كبيىىرا مىىن االهتمىىا فىىي المجىىا
اال تصىىىادذ اد ان واىىىخ ايىىىة خطىىىة للتنميىىىة اال تصىىىادية وبىىىاالخا ال راعيىىىة منهىىىا ال بىىىد ان
يصاحبها دراسة للموارد المائية الن اهمالها يؤدذ الح تلثر هده الخطط ان ل يؤد الح القاا
عليها ع وعليه فان اى تطىور ا تصىادذ وااى .يجىن ان يسىتند الىح االسىتغل االمثى للمىوارد
المائيىىة وتتلىىدى اهميىىة الميىىاه والمصىىادر المائيىىة اكثرالىىح الحيىىاة السياسىىية حتىىح ان بل ى
الباحثين السياسيين عد اللقد االو والثاني من القرن الحادذ واللخرين (عقىد الميىاهو ويلى ى
دالك الح استحواد اهتما ملظ الدو بها ولكونها ابر القاايا بلىد ان اصىبحت انظمىة الميىاه
في الخرق االوسط خاصة اكثر عراة للخطر وان تجاه حلها يؤدذ الح نخون حىرن جديىدة
تسمح(حرن المياهو وهنا ياتي الجغرافي ليسه بدور مه في مجا دراسة خصائا الموارد
المائية وتحديد المخكلت الناجمة عن تدبدبها واستغللها في اية منطقة كانتع ودالك للوصو
الح طبيلىة اللل ىة بىين المىوارد المائيىة داتهىا واالنسىان المسىتغ لهىا مىن حيى سىو و حسىن
استغللها
اومية البحث ومشكلته:

ياتي اختيار الدراسة هده للتلرف علح طبيلة السياسة المائية التركية في حو نهر
دجلة والفرات عامة والخطط والبرامج التي تنفدها في منطقة حو دجلة وبنا سد اليسو
خاصة وانلكاس دالك علح دو الجوار الجغرافىي خاصىة اللىراق كمىا يهىدف التلىرف علىح
سلوك الدو المتخاطئة مخ تركيا والمتمثلة باللراق وسوريا في ظ واعد القىانون الىدولي
التي تنظ استغل الميىاه فىي االنهىار الدوليىة بمىا ياىمن حقو همىا المائيىة وبىدالك البحى
يهدف الح واىخ حى لمخىكلة علميىة تنطلىق اساسىا مىن عىدة تسىاؤالت اولهمىا هى التوجىه
التركىىي السىىتغل ميىىاه نهىىر دجلىىة وبنىىا سىىد اليسىىو جىىا لتلبيىىة حاجتهىىا الفلليىىة للميىىاه فىىي

تطوير مناطقها الخىر ية والجنوبيىة الخىر ية ولسىد حاجتهىا مىن الطا ىة الكهربائيىة ا هىو
انتهاج لسياسة مائية جديدة تهدف من خللها تركيىا االسىتفادة الكاملىة مىن ميىاه نهىر دجلىة
مما ينلكس سلبا او ايجابا علىح طبيلىة اللل ىة مىخ دو الجىوار الجغرافىي ومنهىا اللىراق
هدا ادا ما علمنا ان موارد المياه في النهرين تلد المصدر الرئيس في ادامة الحياة لكى مىن
اللراق او سوريا ووجودهما الحاارذ كما ان تركيىا هىي االخىرى التلىاني نقصىا وااىحا
في مواردها المائية بقدر ماتلاني من سؤ استغللها لهده الموارد وتو يلها الجغرافيعفهىي
علح سبي المثا تمتلك كمية كبيرة من الموارد المائية السطحية ت يد علح  195مليار متر
مكلن/سنةمتو عة علح  26حواا نهريا وان مايمكن استغلله منها يقدر ن 95مليار متىر
مكلن /سنة في حين بلغ استهلكها الفللي 1441مليار  3سنة 1985وفي سنة 2000بلغت
كمية المياه المسحوبة 19450مليار 1( 3و

الواردات المائية لنىر دجلة:
تختلىف الىواردات المائيىىة لنهىر دجلىىة بىين سىىنة واخىرى ولكىىن ملىدلها اللىىا السىنوذ يصى
الح(20,93و مليار متر مكلن عند محطة القياس في الحدود اللرا يىة وتىاتي هىده الكميىة مىن
مصادر تغدية رئيسة مختلفة تنبخ من ارااىي فىي تركيىا تؤلىف حواىا مسىاحته( Drainage
 Areaو 38295ك  2منها  30000ك  2تقخ في ا لي جنون خىرق االنااىو عحي ينبىخ نهىر
دجلىىة مىىن السىىفوو الجنوبيىىة لسلسىىلة جبىىا طىىوروس الخىىر ية الوا لىىة اىىمنهاعويتكون مىىن
منبلين رئيسين هما(دجلة صوو المنبخ الغربي و(بوتان صوو المنبىخ الخىر ي وهىدا مىا تلكسىه
خريطىىة( 1و ويلحىىظ منهىىا ان نهىىر (دجلىىة صىىوو تبدومنابلىىه بروافىىد صىىيرة تجمىىخ مياههىىا مىىن
مرتفلات( ره جه اوغلن وماستارداغ وه ار باباداغوع يتجه بلدها نحىو الجنىون مىارا بمدينىة
مادين وترفد المجرى الرئيس للنهر مجموعة من الروافد خىما مدينىة ديىار بكىر ياخىد بلىدها
اتجاهىىا خىىر يا ليلتقي(دجلىىة صىىووبرافده (باطمىىان صىىوو ىىرن مدينىىة (سىىنانو ثى يلتقىىي برافىىده
(كار ان صىوو وهىدان الرافىدان يجهى ان النهىر بىمكثر مىن  3مليىار  3سىنويا (2و امىا المنبىخ
الثاني(بوتان صوو فانه يجمخ مياهه من مرتفلات(حكارذو الوا لىة جنىون خىرق بحيىرة(وانو
ويطلق عليه(بوتان صوو بلد ان تصن فيىه عىدة روافىد بى ان يصىن فيىه رافىدان همىا(بتليس
و ورافاو بلد مدينة سلرت ث يلتقي بوتان صىو مىخ (دجلىة صىوو فىي تركيىا وعنىد نقطىة تبلىد
مسافة  100ك من الحدود اللرا يىة ليكونىان نهىر دجلىة الىرئيس حيى يتىرك المنىاطق الجبليىة
ليدخ مناطق سهو (ج رةو ومن خللها يدخ االرااي اللرا ية(3و ومن خل هده الروافد

المائية المغدية تصن كميىات مختلفىة فىي نهىر دجلىة الىرئيسعويلكس جىدو (1و ايىرادات ميىاه
نهر دجلة المتجملة من الرافدين الرئيسيين(دجلة صووبوتان صوو والرافدين الثانويين(بطمان
صو وكر ان صوو وبوساطة موا خ ياس مختارة
جدو (1و تو يخ االيرادات المائية لنهر دجلة في تركيا حسن روافده سنة2006
الملد السنوذ مليار 3
مساحة الحو ك 2
محطة القياس
2,287
5655
دجلة/ديار بكر
4,454
4988
بطمان/سنان
1,1
2450
كار ان/بخيراذ
4,524
7989
بوتان/بيلو
0,56
582
بتليس/بايفان
14,919
34493
دجلة/ر وك
16,718
38281
دجلة/ج رة
المصدر:و ارة الموارد المائية عسد اليسو علح نهر دجلة عمصدر سابقعا4
ويبدومن الجدو اعله ان االيرادات المائية تبلغ حىدها االعلىح فىي نقطىة يىاس دجلىة/ج رة
القريبة من الحدود اللرا ية التركية لتص الح  16,718مليىار  3سىنوياع وهىي تمثى مجمىو
االيىىرادات المائيىىة التىىي يجلبهىىا نهىىر دجلىىة ب ى دخولىىه اللىىراق وتؤكىىد التقىىارير التىىي تنخىىرها
الىدوائر الرسىمية التركيىة ان التصىريف الثابىت(Firm Dischargeو المطلىق مىن سىد جى رة
يبلغ(/3 177ثاو وهدا يلني مايلاد اطلق سنوذ مقداره(5458ومليار  3ولهدا يظهر مقدار
اللج في ايىراد نهىر دجلىة وفىي مو ىخ جى رة حيى سىتنخف بمقىدار (11414ومليىار  3بلىد
الخص من مجمو االيراد السنوذ االنف الدكر(4و وعلح فر عد وجود اسىتهلك ااىافي
في تركيا بين مو خ ج رة ومو خ فيخىخابور علىح الحىدود اللرا يىة التركيىة فىمن ايىرادات نهىر
دجلة عند الحدود اللرا ية ستنخف بالكمية نفسها ولما كان الوارد الطبيلىي عنىد فيخىخابور
(20493ومليار  3سنويا عفمن الوارد المتو خ مسىتقبل بلىد تنفيىد مخىاريخ الكىان التركيىة علىح
حو دجلة سيص (9479ومليار 3سنوياعوذ بالنقا نفسىه الىدذ سىيتحقق فىي مو ىخ جى رة
وان دالك النقا يخك مانسبته (%47و مىن وارد النهىر الطبيلىي (5و ان مثى هىدا الىنقا
الكبيىىر والخطيىىر علىىح االمىىن الىىوطني اللرا ىىي سىىتتناوله الدراسىىة الحقىىاعوهو امىىر يصىىب .اكثىىر
خطورة ادا ما حد جفاف وتنا ا في االمطار كالدذ حد في السىنوات السىابقة و ىد كخىفت
ان التغيىىرات المناخيىىة الخىىاملة فىىي اللىىال االن اثىىرت وسىىوف تىىؤثر فىىي اللقىىود القادمىىة فىىي
مستويات االمطار والثلوج في وعالي االنهار وهدا ماحص فلل"في حواي دجلة والفرات في
السنتين الجافتين  1999-1998و 2000-1999وكما موا .في الجدو (2و

جدو (2و مجمو االمطار(مل وفي بل

محطات دجلة والفرات ( 2000-1999و

اسن الوذطح

السٌح الوائيح

هجوووووووووووووووووووووووووووووووى
االهطار(هلن)

الوعوووووو السووووووٌى
العام(هلن)

الٌسوووثح الوةىيوووحهي
الوع العام

سعزج(دجلح)

1999-1998

448

74345

%60

2000-1999

415

74345

%5548

1999-1998

312

51645

%6044

2000-1999

245,8

51645

%4746

1999-1998

35845

37044

%9648

2000-1999

287

37044

%75

1999-1998

421

406

101

ديارتكز(دجلح)
ارضزوم(الفزاخ)
ارضزوم(الفزاخ)

المصدر:و ارة الرذعالهيمة اللامة للسدود والخ اناتعالمدلوالت المائيةعبيانات غير منخورة
لقد انلكست تلىك الكميىات المائيىة علىح الىواردات المائيىة العىالي النهىرين بالتىالي فىي كميىة
التصىىريف السنوذ والسىىؤا الىىدذ يطىىرو نفسىىه كيىىف يكىىون الحىىا ادا اكتملىىت منظومىىات سىىد
اليسىىو التركىىي علىىح نهىىر دجلىىة مىىخ وجىىود حالىىة الجفىىاف ومىىاهي كميىىة الىىواردات المائيىىة التىىي
تطلقها تركيا الح الجانن اللرا ي ولتاكيد هىده الحقيقةيكخىف جىدو (3وتىاثير عمليىة انخفىا
مستويات التسا ط في ايرادات نهىر دجلىة فىي السىنوات الجافىة مقارنىة مىخ الملىد الىدذ يمثى
الحالىىة االعتياديىىة ويلحىىظ مىىن الجىىدو اعىىله ان هنىىاك انخفااىا وااىىحا فىىي كميىىة االيىىرادات
المائية لنهر دجلةالرئيس من17485مليار  3سنة 1997الح 9425مليار  3سىنة  2000بتىاثير
حالة الجفاف السائدة علح حواي النهرين ع واالمىر نفسىه يتكررعلىح روافىد دجلىة بى يظهىر
اكثىىر واىىوحا علىىح االيىىرادات الكليىىة للنهىىرين دجلىىة والفىىرات لتص ى ا  31بلىىد ان كانىىت 69
مليار  3للسنة داتها وهدا االمر يلني ان الواردات المائية التي ستطلق في نهر دجلة بلد بنا
سد اليسو تص كما دكرنا سابقا الح  947مليار  3سنويا هي تتخابه مخ الواردات المائية في

جدو (3و متراك االيرادات المائية في سنوات الجفاف مقارنة مخ الملد اللا لنهر دجلة

الرئيسي للسنوات من 2000-1997
1997
الٌهووووووز او الوعوووووووو
العووووووووووووام هليار م3
الزاف
هليار م3

الٌسثح
%

1998
هليار م3

الٌسثح
%

1999
هليار م3

الٌسثح
%

 2000الٌسثح
هليووووووووار %
م3

دجلوووووووووووووح 20,93
الزئيسي

17,85

85,3

16,9

80,8

9,28

44

9,25

44

الوووووووووووو اب 14,07
االعلووووووووو 7,54
واالسووووووف 6,52
وديال

15,1
5,14
3,31

107
68
50

13,39
7,73
7

95,1
102,5
107,3

5,51
2,09
1,72

39
27
26

4,65
1,87
1,23

33
24,8
18,8

هجووووووووى
ايوووووووزاداخ
دجلوووووووووووووح
ورواف ٍ

49,06

41,40

84,4

39,7

80,9

18,6

38

17,0

34,6

هجووووووووى
ايوووووووزاداخ
ًهووووووووووووووووز
الفزاخ

27,40

27,64

100

28,95

104,7

18,61

68

14,0

51,3

الوجوى

74,76

69,04

92,3

73,97

98,9

37,21

49

31,0

41,5

المصدر:و ارة الرذعالهيمة اللامة للسدود والخ اناتعالمدلوالت المائيةعبيانات غير منخورة
سىىنوات الجفىىاف بملنح ان اللىىراق سىىوف يظى يلىىاني مىىن نقىىا فىىي الىىواردات المائيىىة وكمن ىه
يليش في سنوات جفاف دائمية ولتسليط الاو علح المخاريخ المائية التركيىة المقامىة علىح
نهر دجلة سوا المنفده فلل او بطريقها للتنفيد سنتناو تلك المخاريخ واظهىار اهميتهىا وهىو
سد اليسو من اج اظهار مدى الخطر الدذ يحدق باللراق مستقبل
السياسة المائية التركيةفي حوض دجلة:
----------------------

علح ا لرغ من صلوبة استغل مياه نهر دجلىة فىي تركيىا الن القسى االعظى مىن ارااىي
الحو مناطق جبلية وعرةعاال ان الحكومات التركية المتلا بة حاولت بطرق ووسائ مختلفة

االسىىتفادة مىىن ميىىاه النهىىر واللم ى علىىح تطىىوير حواهعالسىىيما االرااىىي السىىهلية المحيطىىة
بهعلتحقيق فوائد ا تصىادية مىن جهىة ولكىي التىد الميىاه تنسىان حىرة طليقىة الىح دو الجىوار
التركي من جهة اخرىع االمر الدذ يمن .تركيا امكانية التحك والسيطرة علح ميىاه نهىر دجلىة
اياا ولتحقيق تلك االهدف واىلت الحكومىات التركيىة برنامجىا متكىامل" تاىمن انخىا (37و
خ اناو(28و محطة كهربائية مخ(41و خبكة اروائية (6و وان ملظ وحدات هدا البرنىامج هىي
ج من مخرو جنون خرق االنااو (GAPو المقا حاليا علح حو دجلة الىدذ يتاىمن
انخىىىا  8سىىىدود رئيسىىى ة وتطىىىوير مخىىىاريخ اروائيىىىة جديدةعويقىىىدر المختصىىىون فىىىي الخىىىؤون
الهيدرولوجية انه في حالة اكتما انجا جميىخ وحىدات المخىرو (غىانو الخىاا بنهىر دجلىة
راعيىىىىىىة فىىىىىىي حىىىىىىو دجلىىىىىىة تقىىىىىىدر مجمىىىىىىو
سىىىىىىيكون بمقىىىىىىدور تركيىىىىىىا اروا ارا
مساحاتها(632200وهكتار واحتياجاتها المائية السنوية(54837ومليار  3كما يواىحها جىدو
(4وعبينمىىا تبلىىغ الطا ىىة التخ ينيىىة الكليىىة للسىىدود ماي يىىد عىىن (1545ومليىىار  3عوان اه ى هىىده
السدود هو(سد اليسووويلحظ دالك من خل جدو (5وع حيى تبلىغ طا تىه الخ نيىة االعتياديىة
(10,41ومليار  3والهميىة هىده السىدود والمخىاريخ المائيىة المنجى ةوالمخطط النجا هىا علىح
حو دجلة سنتناو ك منها بخئ من االيجا وعلح الخك االتي :
 -1مخرو (دجلة-كيىرا كي ذوعويتىالف مىن سىدين همىا (كيىرا كيى ذ Kralkiziوعلىح نهىر
ملدن جاذ احد روافد دجلة صو في محافظة دياربكر وسد (دجلةو الح الجنون مىن سىد كيىرا
كيىىىى ذ عنىىىىد التقىىىىا رافىىىىدذ دجلىىىىة صىىىىو(ملدن جىىىىاذ ودبينووهىىىىدا مىىىىا تكخىىىىفه بواىىىىوو
خريطة(1وعويهدف المخرو الح اروا مساحة  130,150الف هكتار علح الافة اليمنح مىن
نهر دجلة فال عىن توليىد 444مليىون كيلىو واط/ساعة/سىنويا مىن الطا ىة الكهربائيىة(7و -2
مخىىرو باطمىىانع يقىىخ سىىد بطمىىان علىىح نهر(بطمىىان صووخىىما جسىىر ماالبىىادذ بمسىىافة2ك ى
ويهدف المخرو الح توليد483مليون كيلو واط /ساعة سنويا من الطا ة الكهربائية فال عن
اروا مساحة(37,740وهكتار من االرااي ال راعية تنحصر علح الجانن االيمن لنهرباطمىان
صووالجانن االيسر لنهردجلة صو (8و
 -3مخىىىرو باطمىىىان -سىىىليفانعيقخ المخىىىرو علىىىح بلىىىد 7كىىى جنىىىون التقىىىا رافىىىدذ بطمىىىان
صو(سار وتولنوعويهدف الح انتاج670مليون كيلو واط/ساعة سنويا من الطا ة الكهربائيةع
فال عن اروا  257الف هكتار من االرااىي ال راعيىةع وياى هىدا المخىرو سىدين اخىرين
هما(ساسون و يصرو علح رافدذ باطمىان صو(ساسىون و ورذويلمىلن علىح تنظىي وتحويى
المياه للمخرو (9و

جدو (4و مخاريخ حو دجلة في تركيا حسن مساحاتها ال راعية واحتياجاتها المائية
المتطلبات المائية(مليون 3و
المساحة االجمالية(هكتارو
التفاصي
1296
130150
مخرو دجلة-كيرا كي ذ
331
37740
مخرو بطمان
2113
257000
مخرو بطمان -سليفان
537
6000
مخرو كر ان

مخىىىىىرو جىىىىى رة-نصىىىىىيبين121000 -
ج رة-سيلوبي
242
مخىىاريخ متفر ىىة(خارج نخىىاط 26310
الكانو
5595
605890
مجمو مخاريخ الكان
5837
مجمىىىىىىىىىىىىىىىىىو مخىىىىىىىىىىىىىىىىىاريخ 632200
الكان+المتفر ة(خارج الكانو
المصىىىىدر :و ارة المىىىىوارد المائيىىىىةعمرك دراسىىىىات الميىىىىاه الدوليىىىىةعتقرير عىىىىن سىىىىد اليسىىىىو
التركيعغيرمنخورعا10
 -4مخرو كار انعيقخ هدا المخرو علح نهر كار ان صو احد روافد دجلة صوعويهدف الح
توليد 315مليون كيلو واط /ساعةسنويا من الطا ة الكهربائية عفال عن اروا  60الف هكتار
من االرااي ال راعية علح جانبي النهر(10و
 -5مخرو اليسو عيلد هدا المخرو اه المخاريخ المقامة علح حو دجلة امن مخرو
الكان في ا لي جنون خرق تركيا عب واكثرها خطرا علح االمن الوطني اللرا ي عودلىك لسىلة
الطا ىىة الخ نيىىة االعتياديىىة بالمقارنىىة مىىخ المخىىاريخ االخىىر فىىي اال لىىي عود تبلىىغ طا تىىه الخ نيىىة
 10,41مليار 3عوهدا يظهره بواوو جدو (6و عوينحصر الهدف منه بخك رئيس الح توليد
 3830مليون كيلو واط /ساعة سىنويا مىن الطا ىة الكهربائية(صىورة 1و ويقىخ هىدا المخىرو
الحيوذ علىح نهىر دجلىة خىما مدينىة جى رة الوا لىة ىرن الحىدود اللرا يىة التركيىة (خريطىة
 1وعكما ان المياه التي يخ نها السد يستفاد منها للرذ وتغدية المياه الجوفية اياا (11و
1318

جدو ( 5و خصائا السدود الرئيسية علح نهر دجلة في تركيا
التىلي  MW/االًتاجMwh
السلة/مليار  3الحالة
اس السد النهىىىىىىىىىىر او الغىىىىىىىىىر
هليووووىى كيلووووى
من السد
الرافد
عنىد المنسىىون
واط/سوووووووواعح
االعتيادذ
سٌىيا

دجلىىىىىىىىىة -دجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىة طا ة+رذ
كيىىىىىىىىىرا الرئيسي
كي ذ
دجلة/بطمان طا ة+رذ
بطمان

24514

يىىىىىىىىىىىىىىىىىد 204

444

التخغي
14175

يىىىىىىىىىىىىىىىىىد 198

483

التخغي
150
دراسات
90
دراسات
اىىىىىىىىىىىمن 1200
برنىىىىىىىىامج
التنفيد

سلفان
كر ان
اليسو

دجلة/كلون طا ة+رذ
دجلة/كر ان طا ة+رذ
دجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىة طا ة
الرئيسي

04530
04436
104410

ج رج

دجلح الزئيسي طاقح+ر

04360

ضووووووووووووووووي 240
تووووووووووووووزاه
التٌفيذ

ديووووووووووووووووىٍ دجلووووووووووووووووووووح -الز
فزطاقصى
كجي

20240

هٌفذ

هجوى

154623

670
315
3830

1208

6950

-www.rivernet.0rg/turquie/ilisu.htm
المصدر-:
 -6مخرو ج رةعيلد هىدا المخىرو اخىر المخىاريخ التركيىة المنجى ة علىح حىو دجلىة بى
دخولىىه االرااىىي اللرا يىىة عويقىىخ جنىىون سىىد (اليسىىوو بىىالقرن مىىن الحىىدود اللرا يىىة عويهىىدف
المخىىرو توليىىد  1,208مليىىون كيلىىو واط/سىىاعة سىىنويامن الطا ىىة الكهربائيىىة واروا ارا
راعية تقدر مساحاتهان(121والف هكتارعمنها 89الف هكتار تمتد علح جانبي نهر دجلىة فىي
سهو الج رة – نصيبين و32الف هكتار علح الجهة اليسرى من نهر دجلة في سهو الج رة
– سيلوبي (12و
 -7مخرو سد ديوه كجيدذع ويقخ علح نهر (فرطاق صوو احد روافد دجلة صو خما مدينىة
دياربكر ن 27ك عوتبلغ سلته الخ نية  202مليون  3من المياه ويروذ مساحة  8960هكتار
من سهو دياربكر وهو من المخاريخ المنج ة من سنة 13( 1972و
ويتا .مما تقىد ان السياسىة المائيىة التركيىة بخططهىا وبرامجهىا الواسىلة سىتمكنها مىن
السيطرة الكاملة علح مياه نهر دجلة داخ اراايها وستحقق لها اهىدافا ا تصىادية واجتماعيىة
وسياسية مختلفة منها ماياتي:
 -1تنمية وتطوير مناطقها الخر ية بمختلف المجاالت اسوة بمناطقها الغربيىة والخىمالية
الغربية
 -2يادة انتاجها من الطا ة الكهرومائية التي ت خر بها مياه نهر دجلة من خل السدود
والمخاريخ المقامةعليه وخاصىة سىد اليسىو ويحقىق لهىا هىدا االمىر سىد الىنقا الىدذ
تلاني منه تركيا في مجاالت الطا ة وتلبية متطلبات النهاة الصناعية الجديدة
 -3احكا السيطرة علح جهاتها الخر ية والجنوبية الخر ية ودالك لخخيتها من الحركات
االنفصالية التي تقودها بل القوميات واال ليات هناك
 -4ان استئثار تركيا بكميات كبيىرة مىن ميىاه نهىر دجلىة سىوف ال يلىر مخىاريخ الىرذ
وتوليد الطا ة الكهربائية في اللراق وسوريا الح اارار بالغة فحسن ب يلراها الح
خطر الجفاف والتلو البيئي واحل الكوار في المجا ال راعي والصناعي
وغيرها وهدا ماهو متو خ فلل في حالة غيان االتفاق مخ جارتيهاعاالمر الدذ يدعو
دالىىك الىىدو الىىثل الىىح االسىىرا للتوص ى الىىح صىىيغة اتفىىاق او ملاهىىدة تاىىمن لك ى
منهما حصتها المائية من دجلة والفرات ايااع وهدا ما تتناوله الدراسة الحقا

تاثيرات المشاريع المائية التركية في العراق:

اليقتصر تاثير بنا المخاريخ المائية التركيىة علىح تنىا ا كميىات الميىاه المنسىابة فىي نهىر
دجلة فحسن ب لها تمثيرات خطيرة علح مجم احوا اللراق سوا ال راعيىة ا الصىناعية ا
في مجا البيئة وغيرهاعخاصة بلد اكتما بنا سد اليسو حي تنخف االيرادات المائيىة الىح
 947مليىىىىار 3سىىىىنويا وهىىىىي تمثىىىى حىىىىوالي%47مىىىىن اجمىىىىالي الىىىىواردات السىىىىنويةالطبيلية
والبالغة 20493مليار  3وسنتناو تلك التاثيرات السلبية وعلح الخك االتي:
اوال -القطاع الزراعيي -:يلد اللراق من ا د مناطق ال راعة في منطقة الخىرق االوسىط عاالمىر
الدذ انلكس علح ان غالبية سكانه تمارس ال راعة وتربية الحيوانات عب ان نسبة كبيرة مىن
المى ارعين تلتمىد فىىي تىممين احتياجاتهىا علىىح ميىاه نهىىر دجلىة وتظهىر الحسىىابات الفنيىة التىىي
اعدتها و ارة الموارد المائية اللرا ية انه في حالة نقا(1ومليىار 3سىنويا مىن واردات النهىر
ان دلك سيؤدذ الح تجميد مساحات راعية تقدر بحوالي 624500الف هكتىارعفكيف الحىا ادا
انخفى الىىوارد المىىائي الىىح 947مليىىار  3سىىنوياعولهدا فىىان اكتمىىا سىىد اليسىىو سىىتكون مجمى
المسىىىاحات ال راعيىىىة التىىىي سىىىتحر مىىىن تجهي اتهىىىا المائيىىىة  696000هكتىىىار مىىىن االرااىىىي
الم روعىىة(14و وهىىد االمىىر يلنىىي انخفااىا كبيىىرا لىىيس فىىي مسىىاهمة هىىدا القطىىا فىىي االنتىىاج
المحلي ب في مدخوالت الفلحين والم ارعين ممايدفخ به الح تىرك مهنىة ال راعىة والهجىرة
نحىىو المىىدنعكما سىىت يد مىىن اتسىىا و حىىف مسىىاحات التصىىحر فىىي اللىىراق وانتخىىار الكثبىىان
الرمليةالمتحركىة بسىىبن تىاثر التىىرن اللرا يىة بالتلريىىة الريحيىة وتكىىوين تلىك الكثبىىان بسىىرعة
كبيرة وبالتالي حصىو تغيرفىي احىوا الطقىس مىن خىل تكىرار اللواصىف الرمليىة فاىل عىن
تدهور المراعي الطبيلية وانخفا انتاجيتها في المناطق المتاخمة

ج و ( )6الوعلىهاخ الفٌيح لس اليسى التزكي
خ
1
2
3
4
5
6

المللومات الفنية
النهر
نو السد
الهدف من انخائه
منسون مة السد
منسون الخ ن الفيااني اال صح
منسون الخ ن االعتيادذ

الخصائا
دجلة الرئيسي
املئي+ركامي
الطا ة
530
528
525

7
8
9
10
11
12

منسون الخ ن الميت
حج الخ ن الكلي
حج الخ ن الميت
حج الخ ن االعتيادذ
التصريف اال صىللمسي المائي
طا ىىىىىىة التوليىىىىىىد
capacity
طا ة التوليد السنوية
ارتفا السدمن ارايته
التبخر السنوذ
المساحة السطحية لبحيرة الخ ان

485
11440مليار 2
3403مليار 3
10441مليار 3
/3 17100ثا

1200 Installedميكاواط

13
3830كيكواط ساعة
14
138
15
1369مل
16
324ك (2عند الخ ن الفياانيو
300ك (2عندالخ ن االعتيادذو
111ك (2عند الخ ن الميتو
المصدر:و ارة الرذعسد اليسو التركي علح نهر دجلة عمصدر سابقعا8
للرااي ال راعية التي ستقطخ عنها المياه وهده الحقيقة تبر ها حقيقة اخرى تبىين انخفىا
الواردات المائية واثرها في مستوى التجهي ات المائيىة للقطىا ال راعىي فىي اللىراق والسىيما
االرااي التي تلتمد في االروا علح مياه نهر دجلة بملنىح ان هىده الىواردات التىي انخفاىت
سوف تستمرفي االنخفا وبلد اكتما بنا سد اليسو وكما هو واا .من الجىدو (7و الىدذ
يبين مدى انخفا مستويات التجهي ات المائية في سنوات الجفىاف وسىنوات اعتياديىة ادا مىا
ساوينا بين الواردات المائية في سنوات الجفاف مخ الواردات المائية المطلقىة لنهىر دجلىة بلىد
اكتما سد اليسو ادظهر ان مستوى التجهي بالمياه بالسنة االعتيادية لنهردجلةولسنة-1996
 1997هىىو(15441ومليىىار  3للموس ى الخىىتوذ ليىىنخف الىىح(12ومليىىار  3سىىنة1999-1998
وانخف اكثر سنة 2000-1999ليصىب9408( .ومليىار  3وهىدا االمىر صىاحبه انخفىا علىح
مسىىتوى المسىىاحات ال راعيىىة وان كانىىت ال راعىىة الصىىيفية اكثىىر تاثراعحيى كانىىت 1360384
دون ى سىىنة  1997-1996لتىىنخف الىىح 1210377دون ى سىىنة  1999والىىح  550210دونىى
سىىنة 2000وهىىد االمىىر ينطبىىق علىىح عمىىو مسىىتويات التجهيىى ات ال راعيىىة لحواىىي دجلىىة
والفرات وللمساحات الم روعة في اللراق
ثانيا -الخزين الميائي -:ان تخغي سد اليسىو وادا مىا توافىق مىخ سىنوات جفىاف سىيؤدذ الىح
تقليا المياه المتدفقة بحيى سىيكون االطىلق مىؤخر السىد لىيل وسىي داد هىدا الىنقا بلىد
اكما منظومىة مخىرو سىد اليسىو -جى رة النىه سىيت تحويى كافىة الميىاه الىح ارااىي هىدا
المخىرو و بى عبورهىىا الحىىدود اللرا يىة ممىىا سىىيحد انلكاسىىات سىلبية كبيىىرة علىىح بيئىىة
اللراق وحرمان الكثيىر مىن السىكان القىاطنين علىح النهىر مىن امىدادات الميىاه للخىرن علىح
اال حي ان هده المستويات المنخفاة من الواردات المائية سوف تنلكس علح مستويات
الخ ن في الخ انات الطبيلية او في البحيىرات امىا السىدودعوبالتالي لىة مىايخ ن ومىايطلق
لىىىة تصىىىاريف الميىىىاه فىىىي نهىىىر دجلىىىة وانخفااىىىها وكمىىىا يلكسىىىه
مىىىن الخىىى ين لتلىىىوي
جدو (8وعالدذ يبين مدى انخفا سلة الخ انات عموما في حو دجلة التي وصىلت الىح
ادنح مسىتوى لهىا خىل السىنتين الجىافتين 1999-1998و 2000-1999ويلكىس الجىدو
اياا مدى االنخفا في السلة الخ نية للسدود المقامىة علىح نهىر دجلىة فىي اللىراق جىرا
حالة الجفاف التي خىهدتها المنطقىة عفكيىف الحىا ادا مىا تى انجىا سىد اليسىو فىي السىنوات

القليلة القادمة سيما وان كمية المياه التىي سىتطلق تلىاد نصىف الكميىة المنسىابة فىي نهىر
دجلة هدا االمر يلني م يدا من االنخفا في السلة الخ نية للسدود

جدو (7و التجهي ات المائية خل السنتين الجافتين1999-1998و2000-1999
مقارنة بالتجهي ات المائية لسنة1997-1996
 1998المسىىىىىىىىىاحة  -1999المساحة
 -1996المساحة
الحو
الم روعة/دون
الم روعىىىة 1999 /الم روعة2000 /
1997
التجهي دون
دون
التجهي
التجهي
مليار /3
مليىىىىار
مليار/
/3المىىىو
الموس
الموس
س
دجلىىىة عىىىدا الختوذ/
الىىىىىىىىىىىىىىى ان 15441
االسىىىىىىىىىىىىف الصيفي/
15432
وديالح

ختوذ/
الفرات
1444
صيفي/
13462
الىىىىىىىىىىىىىىى ان ختوذ/
1414
االسف

الختوذ/
الختوذ
948 2247383
12 2263618
الصيفي/
الصيفي
7414 1210377 8466 1360384

6476 2298045 10446 2304065

2390247
550210

2313268

9472 1362159

5460 1376236

651276

0497

0488

384860

384860

384860

صيفي
171595
1468
ختوذ/
ديالح
666825
4496
صيفي/
264021
3417
ختوذ/
مجمو
5619368
35491
صيفي/
3158590
33429
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0479

199010

0463

206049

1472

652885

0475

112934

0477

-----

0454

10289

17447 5583170 25415

5201309

1417824
13491 2785623 19494
تبوس موامو ت مو فييببي ت ايل ا ل

ثالثييا -توليييد الطا يية الكىرومائييية -:ان اليينقص المتو ييع فييي واردات ميييان نىيير دجليية
سىىىينلكس علىىىح توليىىىد الطا ىىىة مىىىن المنخىىىمت الهيدروليكيىىىة القائمىىىة علىىىح نهىىىر دجلىىىة فىىىي
اللراقعوهىىىىىىي منظومىىىىىىة سىىىىىىد الموصىىىىىى (السىىىىىىد الرئيسىىىىىىي والسىىىىىىد التنظيميوو درتىىىىىىه
التصميمية1050ميكا/واط سنويا وملد انتاج الطا ة المولدة منه3206ميكاواط/ساعةسنويا
وسدة سامرا بقدرتها التصميمية  84ميكا واط تنتج من الطا ة المولىدة بملىد  295ميكىا/
واط /ساعة سنويا(15و وحي من المتو خ ان ينخف انتاج الطا ة من وذن السدود
جدو (8والسلة الخ نيةوالمنسون لحو دجلة في سنوات الجفاف في اللراق
2000/6/1
1999/6/1
1998/6/1
1997/6/1
الخ ان او السد
المنسون/السلة المنسون/السلة المنسون/السلة المنسون/السلة
326494
322470
32847
329487
سد الموص
9498
8454
1046
11406
463443
463419
483412
481479
دربندخان
1453
1452
2480
2467
93443
96492
104432
97426
دوزيي
0436
0476
2451
0481
489448
488431
508407
499414
س دوكاى
2445
2430
640
4402
14412
13412
21491
الوجوى /هليارم18456 3
المصدر:الهيمة اللامة للسدود والخ اناتع س المدلوالت المائيةعبيانات غير منخورة
بنسبة تقارن االنخفا في التصاريف الواردة السيما سد الموصى عوذ ان نسىبة التقلىيا فىي
انتىىاج الطا ىىة مىىن سىىد الموص ى سىىتنخف بحىىوالي %53عوهىىدا االمىىر لىىه اثىىاره الخطيىىرة فىىي
امىىدادات المصىىانخ ومحطىىات اىىل ميىىاه الخىىرن والمؤسسىىات الصىىحية واالحتياجىىات المدنيىىة
بالكهربا مما سينلكس سلبا علح صحة االنسان وتدهور البيئة
رابعا -التاثيرات على نوع وخصائص الميان وتلوثىا  -:ان الهدف الىدذ تسىلح تركيىا تحقيقىه
من تنفيد مخرو جنون خرق االنااو اجرا تغيير ديموغرافي للسكان في المنطقة وانخا
تجملات سكانية جديدة وجلن ايىدذ عاملىة السىتثمار مخىاريخ االروا المخطىط لهىا ومايرافقىه

من مخاريخ خدمات ومخاريخ صناعية وهده االجرا ات ستنلكس سلبا علح نوعية مياه النهىر
وتؤدذ الح يادة في التلو وكما ياتي:
و -من الناحية السكانية سيحر سد اليسىو اعىدادا كبيىرة مىن السىكان مىن ميىاه الخىرن النقيىة
اسوة بالدين حىرمه مخىرو (الكىانو بى ان سىد اليسىو يمخىد تىاثيرا ابلىد حيى يمتىد الىح
خىىما اللىىراق فاىىل عىىن مخ ىاك الصىىرف الناتجىىة عىىن نقىىا المياه كمىىا يىىؤدذ انخفىىا
مناسين المياه الح تلو نوعيتها عفبلد استكما بنا خىبكات الصىرف الصىحي فىي المىدن
الوا لة علح نهر دجلة بلغت نسن التلىو الىح(1800وملغ /لتربينمىا الملىد اللىالمي 800
ملغ /لتر(16و
ن -ان المخىىاريخ االروائيىىة المخطىىط لهىىا تحتىىاج الىىح مبىىا للحىىد مىىن ارتفىىا مناسىىين الميىىاه
ال جوفية وان مصبات هىده المبىا سىتكون فىي نهىر دجلىة عاالمىر الىدذ يىؤدذ الىح ارتفىا
نسبة الملوحة علح طو مسار النهرعب ان الحسابات الفنية اظهرت ان ملوحة مياه النهر
ستتااعف عن والها الطبيلي عند الحدود اللرا ية التركية في فيخخابور وما يليها مىن
مدن اللراقعوهدا ما اثبت صحته حالة الجفاف وما سببته من خحة المياه في دولة المنبخ
الح ارتفا االملو في الميىاه مقارنىة فىي السىنوات االعتياديىة ود بلغىت الملىدالت السىنوية
لتركي ى االمىىلو وفىىي محطىىات سىىد الموص ى والخىىر اط وبيجىىي وسىىامرا وبغىىدادوالكوت
واللمىىىارة( 232ع 276ع 296ع 395ع 732ع 848ع 1044وفىىىي سىىىنة  1998- 1997لكىىى
منهما علىح التىواليعوا دادت بصىورة وااىحة لسىنة  2000 -1999لتصىب 210( .ع301
ع 343ع 747ع 950ع 1936و علىىىح التىىىوالي(17و وهىىىده المخىىىكلة عملىىىت علىىىح خفىىى
خصوبة التربة وتملحها اد تخير البيانات الح ان هناك نحو  64103مليون دون في حو
دجلة وروافده تلاني من الملوحة االمر الدذ يسىتدعي رصىد مبىالغ كبيىرة للقيىا بلمليىات
استصلو هده االرااي ادا ما اريد لها ان ت ر وتلطي مردودا ا تصاديا
ت -االستخدامات التركية لمياه نهر دجلة سوف تؤثر في نوعية المياه وخصائصها مىن خىل
راجلات المياه( Reterun flowو والبالغة نسىبتها (30و %فىي تركيىا(18و وتؤكىد ملظى
الدراسات نسبة الملوحة د تص الح 545و %او اكثر في نهر دجلىة بلىد دخولىه االرااىي
اللرا ية مخ اللل ان نسبة الملوحة في المياه االروائية ينبغي ان تكون بحدود ال ت يد عىن
(145و %الغرا الرذ الجيد(19و وهنىا اخىار(فان ارتو احىد المهتمىين بهىدا المجىا ان
ميىىىاه الىىىرذ المسىىىتخدمة فىىىي الجىىى االسىىىف مىىىن حىىىو دجلىىىة فىىىي اللىىىراق تبلىىىغ نسىىىبة
الملوحة(500-300وج من المليون و د تص ملوحة مياه النهر فىي جنىون اللىراق الىح
 600ج من المليون(20و
 لة كميات الطين والغىرين(الطين االحمىرو الىدذ ينقلهىا نهىر دجلىة الىح االرااىي اللرا يىةجرا استئثار تركيا بكميات المياه من النهر وخاصة في موس الفياىان ممىا سىيؤدذ الىح
تقلي خصوبة التربة وظهور بوادر التصحر في بل ارااي اللراق(21و
ج -ان اسىىتخدا الميىىاه لىىرذ ارااىىي راعيىىة جديىىدة سىىيرافقه اسىىتخدا كبيىىر فىىي االسىىمدة
والمبيدات والتي تىدهن بىدورها الىح المبىا المؤديىة الىح النهىر سىت يد مىن تلوثىهعب ان
يىادة النخىىاط البخىىرذ لهىدا المو ىىخ ورمىىي المخلفىىات الثقيلىة مىىن االسىىتهلكات المدنيىىة او
الصىىناعية عمى علىىح تلىىاظ دالكع بى االمىىر اكثىىر سىىلبا عنىىد تجاهى تركيىىا فىىي اهمىىا ميىىاه
الفاىىلت التىىي تلىىودالح نهىىر دجلىىة بىىدون ملالجىىة صىىحية عممىىا ادى الىىح يىىادة المخىىكلت
الصحية وهدا ما اخار اليه تقرير البنك الىدولي سىابقا وخاصىة انتخىار عىدد مىن االمىرا
الجلدية والباطنية مث انتخىار مىر الكىوليرا وغيرهىا جىرا و ىو اللديىد مىن المنخىئات
الصناعية والمدنية ىرن مجىرى نهىر دجلىة(22و فاىل عىن ان النسىن اللاليىة مىن المىواد
اللاوية المطروحة في مياه المجارذ ومياه الصرف ال راعي المحولة الح النهر ستسىبن
في هلك الحياة الحيوانية والنباتية نظىرا لكىون التصىاريف المطلقىة مىن الخ انىات تحتىوذ
علح كمية ليلة من االوكسجين

ان مث هدا التغيير في مكونات المياه له انلكاسات خطيىرة علىح اللىراق تتمثى فىي انخفىا
ملىىدالت غلىىة المحاصىىي ال راعيىىة دات الحساسىىية الكبيىىرة للىىتمل .عفاىىل عىىن تلىىو الميىىاه
الجوفية وتراك االملو في الطبقات اللليا للتربة سيؤدذ سريلا الح تفخي االمىلو فىي التربىة
وتحو االرااي الخصبة الح ارااي غير صالحة لل راعة

خامسا -اثار المشاريع المائية في السياسة التركية اتجان العراق -:
ان اهميةالمخاريخ المائيىة التركيىة اليقىف تاثيرهىا المباخىر مثلمىا سىبق فىي اللىراق بى
يتجاو ه الح تاثيرا وااحا في سلوكها الىدولح ملىهعطالما تلىد كى مىن اللىراق وسىوريا نهىرذ
دجلة والفرات نهرين دوليين وتمثلت مطالبهما فىي المخىاركة اللادلىة فىي مياههماعبينمىا تنظىر
تركيا اليهما علح انهما نهران تركيان ومياههما عابرة للحدود ومن حقها ان تتصرف في كمية
المياه التي ستمن .للدو خارج حدودها وتستخد ماتخا من حاجتها الىح ميىاه النهىرينعولكن
لجنة القانون الدولح اعطت تفسيرا للمياه الدولية يقو علح انه من حق الدو في اسف النهىر
االستفادة من مياه النهر(23و وتدعي تركيا دوما بان ما يحص عليه اللراق وسوريا من مياه
دجلىىة والفىىرات كىىاف وتسىىم .با امىىة مخىىاريخ تنمويىىة فىىي و ىىت تهىىدر الميىىاه مىىن ب ى اللىىراق
باسىىتخدا وسىىائ متخلفىىةعوتحاو تركيىىا ان تفسىىر مبىىادن القىىانون الىىدولي بمىىا يتفىىق ووجهىىة
نظرهىىا ومصىىالحها ودالىىك بىىالتفريق بىىين االنهىىار الدوليىىة واللىىابرة للحىىدودعوتلتبر ميىىاه دجلىىة
والفرات مياه عابرة للحدود بينما يرى اللراق وسوريا انها مياه دولية مخىتركة وحىق لجميىخ
دو النهرعوهدا االمر انلكس علح سياسة اللراق الخارجية باعتبارها مخكلة سياسية بالدرجة
االولحعفلندما يحىس احىد اطىراف الن ا (تركيىاو بقوتىه ويتحىد بمنطىق القىوة يفىر االمىر
الوا ىىخ بغ ى النظىىر عىىن مصىىلحة الطىىرف االخراالاىىلف (اللراقوعكمىىا ان الطىىرف االاىىلف
يتحد عن القانون الدولي وتمسكه بالتلاون وحسن الجوار وهده الحقيقة(مخكلةندرة المياهو
ل تكن لدى اللىراق سىابقا بى الىبل يلتقىد انىه ال يواجىه مخىكلة مسىتقبلعبينما يىرى اللىراق
باعتماده علح مياه مصادرها بالكام تقريبا من خارج حدوده يواجه اخطىارا حقيقية ويبىدو ان
اللل ات مخ دو الجوار الجغرافي تللن دورا مهما االن وفي المسىتقب لتحقيىق االمىن المىائي
سىىيما واللىىراق يواجىىه ا مىىة فىىي عل اتىىه الخارجيىىة مىىخ ملظى جيرانىىه تقريبىىا بلىىد التحىىو فىىي
نظامىىه السياسىىي مىىن جهىىة وانخفىىا ميىىاه دجلىىة بسىىبن المخىىاريخ المائيىىة المقامىىة عليىىه فىىي
تركياعوتلك المخاريخ ستؤثر كما اسلفنا في ال راعة والطا ىة الكهربائيىة وغيرهماعوعليىه فىان
حميخ مخاريخ التنمية المقامة فىي اللىراق تتىاثر الىح حىد مىا فىي مثى هىده الظىروف السياسىية
السىىائدة و ىىد التكىىون ايجابيىىة ملهىىا علىىح اعتبىىار ان المخىىكلة الكبىىرى التىىي تواجىىه مث ى هىىده
المخاريخ ان مياه اللراق ملظمها تىاتي مىن خارجىه وبالتىالي فالمخىاريخ المائيىة التركيىة علىح
نهر دجلة االن وفي المستقب تجل مث هده المخاريخ من دون جدوى فللية(24و وبنا علح
دالك اصبحت المياه التق باهميتها عن النفط مند بداية التسلينات من القرن المااي ب تلتقىد
تركيا ان المياه احىد مصىادر القىوة لىديها واسىتثمارها يهىدا الخىك ىد يتجىه الىح النى ا مىال
يحص تلاون فللي بين الدو المختركة في مياه االنهارعكما ان السياسة المائية التركيىة لنهىر
دجلة لى تىمت صىدفة بى اعتمىدت علىح الكثيىر مىن الملطيىات الجغرافيىة الطبيليىة والبخىريةعاد
رك ت تركيا في استثمارها االفادة من الموارد المائية لنهر الفرات و دجلة ومنابلهما وهدا مىا
يمثلىه بواىىوو مخىرو جنىىون خىرق االنااىىو النهمىىا يخىغلن المرتبىىة االولىح والثانيىىة عىىح
التىوالي مىىن حيى التصىىريف المىائي السىىنوذ ويتمتلىان بالنسىىبة الكبىرى مىىن مجمىو امكانىىات
المىىوارد والطا ىىة المائيىىة النهىىار تركيىىا (25و وبنىىا علىىح هىىدا االسىىاس فىىان تركيىىا التلتىىرف
بدولية نهرذ دجلة والفرات وتلدهما نهىرين عىابرين للحىدودعفي الو ىت نفسىه تلىرف مجىارذ
المياه الدولية بانها مجارذ تقىخ احىدى اىفتيها اىمن حىدود دولىةعوتقخ الاىفة الثانيىة اىمن
حدود دولة اخرى ليمر خط الحىدود فىي منتصىف المجىرى المىائي عامىا المجىرى اللىابر للحىدود
فيخاخ للسيادة المطلقة للدولة عبملنح لتركيا الحىق فىي التصىرف بكميىة الميىاه التىي سىتمن.

للدو خارج حدودها وتستخد ما تخا من حاجتها الح تلك المياه عوبموجن هدا االعتبار فىان
دجلة او الفرات يصبحان مجرى" مائيا دوليا فقط عندما يلتقيان في جنون اللراق ليخكل خط
اللرن حي يمر في وسطه خط الحدود اللرا ية االيرانية ان هده السياسة الخاصة بنهر دجلة
والفرات تظهرها الوثائق الرسمية التركيةعوعلح سبي المثا جا ت مدكرة سفارة الجمهورية
التركية فىي بغىداد فىي  1996/1/2حيى اخىارت الىح مخىرو اتفا يىة اسىتخدا مجىارذ الميىاه
الدولية في االغرا غير الملحية ومن حقها ان تتصرف في كمية المياه التي تمنحهىا للىدو
الحواية االخر بينما تستخد ما تخا من حاجتها الىح ميىاه النهىرين حااىرا ومسىتقبل(26و
وهدا االمر يلني تتريك النهرين واافا هدا الوصف عليهماعمن حي وجود حق التصرف في
المياه المتخكلة داخ حواهما في تركياعوتاكيدا لهدا النهج في السياسة التركية اكد( سىليمان
ديمري و رئيس الو را السابق في (( 1990/5/6ان لتركيا السيادة علح مواردها المائيةع وال
ينبغىىي ان تخلىىق السىىدود التىىي تبنيهىىا علىىح دجلىىة والفىىرات وذ مخىىكلة دوليىىةعويجن ان يىىدرك
الجميىىخ انىىه ال نهىىر الفىىرات وال نهىىر دجلىىة مىىن االنهىىار الدوليىىة منهىىا مىىن االنهىىر التركيىىة حتىىح
النقطة التي يغادران فيها اال لي التركيوو(27و ان السياسة التركية هده اتجاه اللىراق تىدفلها
مجموعة من المقومات تلم علح نجاحها ومنها مايمتي:
ا  -االومية الجيوبوليتيكة لمو خ تركيا الجغرافي باعتبارها تمث اللتبة الخر ية لدو حلف
خىىما االطلسىىي (وهىىي اللاىىوالمه فيهوالمتاخمىىة للخىىرق االوسىىط دات االهميىىة السىىتراتيجية
لدو دالك التحالف وعلح روسها الواليات المتحىدة االمريكيىةعاالمر الىدذ يجللهاتتصىرف بقىوة
وثبات مخ جيرانها االسيويين ومنه اللراق وحسن مصالحها السترتيجية
ب  -تشييكت تركيييا الخييزان الطبيعييي للميييان فىىي منطقىىة خىىرق البحرالمتوسىىط الرتفىىا كميىىة
الهطىىو المطىىرذ والثلجىىي فيىىه ممىىا جللهىىا تغىىدذ 26نهىىرا رئيسىىا فيهاعوتقىىدر الميىىاه المتجىىددة
ن 195مليار  3وكميىة االمطىار السىا طة بنحىو  518مليىار  3سىنويا فاىل عىن كىون نركيىا
المصدر الرئيس لتغدية نهىرذ دجلىة والفىرات وبنسىبة  54462و% 90488مىن الىوارد المىائي
السنوذ لك منها علح التوالي (28و
ت  -سىىيطرة تركيىىا علىىح المجىىارذ اللليىىا لنهىىرذ دجلىىة والفىىرات ممىىا مكنهىىا ان تصىىب .الدولىىة
اال ىوى بىين الىىدو المتخىاطئة بى اصىىبحت تىتحك بكميىة الميىىاه الخارجىة منهىا ونوعيتهىىا -
تفوق تركيا في مي ان القوة اللسكرية علح نظيرتها اللرا ية عسوا من حي المساحة ا عدد
السىىكان بمقىىدار  147و 543علىىح التواليعفاىىل عىىن وتهىىا اللسىىكرية الاىىخمة ومخىىروعها
الطوي االمد لتحىدي واتهىا اللسىكرية بصىورة خىاملة عوعلىح سىبي المثىا بلىغ حجى واتهىا
اللسكرية(النظامية واالحتياط وخبه اللسكرية عىا  1998حىوالي  142544000جنىدذ وبلغىت
مي انيتها اللسكرية  5,7مليار دوالر انىداك فاىل"عن القواعىد اللسىكرية االمريكيىة المنتخىرة
في اراايها (29و
ح  -تمتاز سياسة تركيا اتجان العراق بالثبات والقيوة فيي ميواقفهوا بى يخىلر الساسىة االتىراك
باالرتيىىاو دومىىا فىىي المفاواىىات مىىخ الىىدو المخىىاطئة ملهىىا عوهىىي نتيجىىة حتميىىة لاىىخامة
االمكانيىىات المائيىىة التىىي تملك هىىا تركيىىا مقارنىىة باحتياجاتهىىا المائيىىة حي يبلىىغ اجمىىالي المىىوارد
المائية المتاحة فيها 195مليار  3عبينما ال تتلدى المسىحوبات مىن هىده الميىاه  1546مليىار 3
سنويا وذ ما نسبته%8من الموارد المائيىة المتجددةعويخصىا %44منهىا لتلبيىة االحتياجىات
المن لية والصناعية بينما تستوعن ال راعة  %58من هده المواردعوتخير الدراسىات انىه فىي
حالة يادة اعداد السكان في تركيا الح  91مليون نسمة سنة 2025تصىب .عنىدها االحتياجىات
المائية  26428مليار  3وهدا يلنىي انهىا تغطىي كافىة االحتياجىات المائيىة واالكثىر تاكيىدا لهىدا
سما" منها للبيخ الح دو اخرى(30و وعند المقارنة هدا مخ اللراق فاالمر
االمر انها تلر
مختلف تماما اد تلاني سياسته الداخلية والخارجية والا غير مري .ومرتبك ب عد الثقة في

نجاو الخطط التنموية المقامة علح نهر دجلة او الفراتعودالك الن االحتياجات المائية ال يمكن
تلبيتها بصورة كاملىة عاديمتلىك امكانيىات مائيىة تقىدر 80مليىار  3يحملهىا نهىرا دجلىة والفىرات
ولكن المستغ منها فلل حىوالي  41435مليىار  3بينمىا تبلىغ احتياجاتىه المائيىة حىوالي43413
مليار 3سنوياعوتصب .في حالىة يىادة اعىداد السىكان الىح  48مليىون نسىمة سىنة  2025الىح
 57484مليار  3سنويا(31و وهدا يلني ان الموارد تغطي بالكاد احتياجاتىه المائيىة ومىخ ت ايىد
اعىىداد السىىكان فانهىىا سىىتلج حتمىىا عىىن تلبيىىة االحتياجىىات المسىىتقبلية سىىيما وان هىىدا الىىنقا
سيت ايد ادا ما ت حج كميات ااافية من مياه دجلة بلد اكما منظومة سد اليسو وانجا بقية
المخاريخ االروائية في جنون خرق تركيا ان السياسة التركية االنفة الدكر لها اثر وااى.
في سياستها الخارجية مخ اللراق االمر الدذ خد مبدو مقاياة الما بالنفط ب الحصو عليه
بسلر منخف وهدا ما حص مند السبلينات من القرن المااي اد وجد اللراق سنة  1971ان
تركيىىىا تسىىىاو علىىىح حصىىىته المائيىىىة مقابىىى حصىىىولها علىىىح الىىىنفط المخف عوصىىىرو االتىىىراك
حينها((ان ما يه تركيا هو توليد الطا ة الكهربائية بواسطة سىد كيبىان فىي ا ىرن و ىت ممكىن
ودالك لحاجتها الماسة اليهاعفي حين ما يه اللراق في هدا المجا هو الحصو علىح مايكفيىه
من المياه لسد حاجة الم ارعين وبما ان اللراق غني بالنفط الدذ يمكنه توليىد الطا ىة فتصىب.
والحالىىة هىىده امكىىان اعطىىا اللىىراق كميىىة اكثىىر مىىن المىىا مقاب ى بي ىخ الىىنفط اللرا ىىي باسىىلار
مخفاة وهدا واا .فلل من استيراد تركيا عا  1988حوالي  104518الىف طىن مىن الىنفط
جىىىا  6343منهىىىا مىىىن اللراقعوفىىىي عىىىا  1991صىىىرو الىىىرئيس التركىىىي السىىىابق توركىىىوت
او ا ((بىىان اللىىراق ان لىى يصىىدر الىىنفط عبىىر االرااىىي التركيىىة فانىىه لىىن يكىىون هنىىاك ميىىاه
ويتا .مما تقد ان ا امة المخاريخ المائية في جنىون خىرق تركيىا ىد
لللراقوو(32و
فر وا لا سياسيا علح اللراق يحمى فىي تاىاعيفه جوانىن سياسىية وا تصىادية واجتماعيىة
واخرال تصن في مصلحته سوا في الو ت الحاار ا في المستقب

الخالصة والتوصيات:
------------

كخفت الدراسة بمنهجها التحليلي عن االثار السلبية التي لحقىت بىاللراق جىرا اصىرار تركيىا
باالسىىتمرار فىىي تنفيىىد مخىىرو جنىىون خىىرق االنااىىو وبالتحديىىد منظومىىة سىىد اليسىىو رغ ى
اعترااات اللراقعوهي تمث خر ا وااحا لمبادن و واعد القىانون الىدولي الخاصىة باسىتغل
مياه االنهار المختركة وان تركيا بسياستها هده تتلمد اهما ك القواعد القانونية التي تل مها
بالحوار والتخاور فال عن اافا الخرعية علح هدا االهما المتلمد من خل تفسيرها تلىك
القواعد بالكيفية التي تنسج مخ مصالحها دون النظر الح مصال .الدو المتخاطئة ملها
وخلصت الدراسة الح ان هناك تاثيرات بيئية تلحق باللراق نتيجة النخا سىد اليسىو علىح
نهر دجلة وكما ياتي :
و -ان انخا السد وتخغيله سوف يؤثر بخك واا .في هيدرولوجية نهر دجلة وعلح نمودج
الجريان الموسمي وكدالك امكانية حج المياه امىا السىد كمىا سىتحد تدبىدبا فىي الجريىان
اليومي
ن -انخفا التصاريف المطلقة من سد اليسو وبلىد انجىا المخىاريخ فىي حىو دجلىة وهىو
امرخطير جدا اد سيؤدذ الح ترك مساحات من االرااي المروية تقدر بحوالي(696000و
هكتار مما سيكون لدالك انلكاسا سيئا علىح االمىن المىائي والغىدائي فىي اللىراق فاىل عىن
هجرة اعداد كبيرة من الم ارعين والريفيين الح المدن
ت -سىىيؤدذ تخىىغي سىىد اليسىىو فىىي السىىنوات الجافىىة الىىح تقلىىيا تىىدفق الميىىاه بحيى سىىيكون
االطىىلق مىىؤخر السىىد(60و / 3ثىىا وسىىي داد الىىنقا فىىي السىىنوات الجافىىة سىىيما بلىىد اكمىىا
منظومىىة مخىىرو سىىد اليسىىو -جى رة النىىه سىىيت تحوي ى كافىىة الميىىاه الىىح المخىىرو و ب ى
عبورها الحدود اللرا ية

 االيرادات المائية المطلقة مىن الخ انىات الىح مجىرى النهىر فىي تركيىا تحتىوذ مياههىا علىحكمية ليلة من االوكسجين فال عن احتوائها علح مواد غير عاوية وعلىح نسىبة عاليىة
من النترات والكبريتات
ج -ان المياه الراجلة من مخاريخ الرذ ستؤدذ الح يادة تلو المياه خاصىة المطلقىة جنىون
سد اليسواد ترتفخ نسبة االملو فيها الهما الجانن التركىي ملالجىة تلىك الميىاه ع وسىوف
تتلقىد المخىىكلة بواسىىطة المبيىىدات والمخصىىبات المسىتخدمة فىىي الحقىىو ال راعيىىة التركيىىة
وهدا يؤثر في صحة االنسان فال عن تمل .الترن ومقلل انتاجيتها ال راعية
و -ان انخفا الوارد المىائي لنهىر دجلىة يىنلكس تىاثيره بواىوو فىي ملىدالت انتىاج الطا ىة
الكهرومائية النخفا منسون المياه في نهر دجلةوخاصة في محطىات توليىد الطا ىة عنىد
سد الموص وسامرا وبمقدار يساوذ النسبة التي تنخف فيها كمية المياه في نهر دجلة
وذ الح  %53من اجمالح انتاج الطا ة الكهرومائية فيهما ان غيان التوصى الىح سىمة
عادلة للمياه المختركةواستمرار الجانن التركىي فىي انخىا المخىاريخ االروائيىة والخ نيىة
امىىر مهى ينبغىىي مراعاتىىه مىىن بى جميىىخ االطىىراف مىىن خىىل االسترخىىاد بتوصىىية اللجنىىة
الدولية للسدود التي تنا علح ال ا مؤسسات التموي الدوليىة سىحن وذ دعى للمخىرو
او وذ دع لبرامج تلك الهيئة الحكومية عندما تقو بالتخطيط لبنا سد علىح نهىر مخىترك
دون مراعاة لمبادن توفر النيات الحسنة في التفاو مخ الدو المتخاطئةعوهدا يلنىي ان
بامكان اللراق التوص الح اتفاق متوا ن ومر للدو الىثل يحىدد حصىة كى منهىا مىن
المياه المختركةعوهو امر ليس مستحيل ادا ما جرت مفاواات بجدية وحسن نيىة وادا مىا
اخدت ك دولة مصال .الدو المتخاطئة ملها بنظىر االعتبىار وبلىد ان واجىه اللىراق فىي
اللقدين الماايين تىدني مسىتويات الىواردات المائيىة فىي نهىر الفىرات سىوف يلىاني واىلا
اكثر صلوبة بلد استكما بنا سد اليسو علىح نهىر دجلةعلىدالك وجىن علىح اللىراق واىخ
حلىو وملالجىىات علميىىة وعمليىىة للحىد مىىن ا مىىة مياهىىه والجى هىىدا االمرتوصىىي الدراسىىة
باتبا مجموعة من الحلو والملالجات د تواخ عند المخطط او صاحن القرار السياسي
عند واخ سياسة خارجيىة او داخليىة مقبولىة للحىد مىن االثىار السىلبية الناجمىة مىن جىرا
بنا المخاريخ المائية التركيةوتوفير االمن المائي الوطني وهدة التوصيات كما ياتي :
-1االفادة المثلح من مياه االمطار بخك مباخر للىرذ او تخ ينهىا مىن خىل انخىا السىدود
والبحيرات الجبلية والمنخفاات الطبيلية والخ انات السطحية
-2اسىتخدا احىد الطىرق الللميىىة فىي الىرذ سىوا بىىالرش ا التنقىيط واللمى علىح تغليىىف
اكتىىاف االنهىىر والجىىداو والخ انىىات السطحيةعفاىىل عىىن التوسىىخ فىىي اسىىتخدا التقنيىىات
الحديثة التي تسم .تقيي الموارد المائية بخك د يق مث تقنية النمدجة الريااية للطبقات
المائية الجوفية وجريان المياه السطحية واستخدا انظمىة المللومىات الجغرافيىة فىي اتخىاد
القرار االمث الذ عملية تنموية
-3ح المنظمات الدولية المختصة للاغط علح تركيا من خل الحوار واللل ات والتلاون
اال تصادذ لللم علح تو يخ اتفا يات تتللق بتحديد عاد للمياه
 4اللم علح تاهي خبكات الميىاه ل يىادة كفىا ة تو يىخ الميىاه وتحفيى القطىا الخىاا علىح
االستثمار في هدا المجا عفال عن اخراك مستخدمي مياه الرذ في تخغي وصيانة المنخمت
والمخاريخ المائية
-5استخدا المياه اللادمة باعتبارها واحدة من المصىادر المائيىة غيىر التقليديىة بمىا يتطلىن
انخا وتاهي محطات ملالجتها وخبكات جمخ تلك المياه واسالين استخدامها
 -6ت نظىىي وتو يىىخ المحاصىىي ال راعيىىة بمىىا يكفىى راعىىة متطىىورة وفىىق احىىد الطىىرق
والتقنيات وفي افا الموا خ الجغرافية الملئمة وبا كمية مياه وباعلح مردود ا تصادذ
لوحدة المياه المستخدمة

 -7تخصىىيا االمىىوا والجهىىىود البخىىرية الجىىرا االبحىىىا والدراسىىات الللميىىة المتللقىىىة
بتطوير موارد المياه التقليدية وغير التقليدية
 -8النظىىر الىىح طبيلىىة اللل ىىة بىىين تركيىىا واالتحىىاد االوربىىي نظىىرة جديىىة واسىىتغل الرغبىىة
التركيىة فىىي االنظمىا اليىىه والتىىي ال تى ا تتىىارج .فىي مكانهىىا تحىىت خىروط عديىىدة واىىلها
االتحاد االوربي الرغا تركيا علح تنفيدهاعوهنا يدخ الدور السياسىي الخىارجي الفلىا فىي
تقوية اللل ات بىين اللىراق واالتحىاد االوربىي وادخىا بنىد الىح بنىوده السىابقة يىرغ تركيىا
علح ا امة اتفا ية دائمية للمياه تامن حقوق الدو المتخاطئة والغا فكرة النهر اللابر او
ر بدور االستلمار من جديد او احيا ما بدا لتركيا انه امر منسي
 -9ان بنا سدود منظومىة جنىون خىرق تركيا(الكىانو علىح نهىر دجلىة هىي حالىة ائمىة ال
يمكن تغييرها علدالك ال بد ان يقاب دالك سياسة خارجيىة ويىة تتطلىن اعىادة التظىر بلل ىة
اللراق بالحكومة التركية وفقا لمتطلبات ومصال .اللراق من جهةعومن جهىةاخرى تقويىة
الصلت اال تصادية والسياسية بين خلن اللراق والجانن التركي وهدا يت من خىل ابىرا
اللديد من االتفا يات التجارية والثقافية والساسية
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