المشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفرات..
األهداف والنوايا
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المستخلص
تعد تركيا نهري دجلة والفرات نهرين وطنييين و تعيداما نهيريين دولييينا ليكا تأكيد بيحن لهيا حي السييادع المطل ية علي
موارداما المائيةا بحيث ينبغي أن تخل السدود التي تبنيهيا علي النهيرين متيك ت د ولية.وبدراسية كيا المعاايدات وال واعيد
الدولية في اكا المجاا نجد انها تدافع عن ح جميع الدوا المتتاطئة في استخدام ميااها الدولية دون أي أعتبار لنظرية الحي
ا قليمي المطل .
وقد ترعت تركيا خ ا الثمانينيات من ال رن الماضي في تنفيك متاريعها المائية مُبتدئة بمتروع جنيو تير ااناضيوا
(الغا  ) GAPالكي يُعد أحد أكبر المتاريع طموحا ً في العالم وفي تركياا واو في ا ساس مين أفكيار سيليمان ديميرييا رئييس
الوزراء التركي ورئيس الجمهوري ة ااسب .أن نضوج فكرع المتروع كانت في نهاية السبعينيات من الفرن الماضيا رغم ان خطة
انتاء سد (كيبان) عل الفرات في تركيا كانت قبا كلك بكثير .يتضمن متروع ( الغا )31متروعا ً رئيساًا منها  7متاريع ضمن
حوض الفراتا و 6متاريع ضمن حوض نهر دجلةا ويتضمن المتروع انتاء  22سدا ُ مع  31محطة كهرومائية.
ثم أتبعت تركيا متروع ( الغا ) بمتروع مياه (أنابي الس م)ا الكي بدأ التخطيط له واعداد الدراسات ا ولية له عام .3196
ويُعد المتروع المككور أحد المواضيع الحساسة والمأثرع في الع قات العربية-التركية بوجه عاما وسيسهم اكا المتروع في حالة
تنفيكه (كما تزعم تركيا) في أزالة الكثير من المتاكا المائية والزراعية والتنموية لدوا المنط ة.
يعما متروع (أنابي الس م) عل توجيه جزء من مياه تركييا الي دوا التير ا وسيط والخليير العربيي عبير خطيين مين
ا نابي ا ا وا (خط غربي) يصا طوله ال  2722كيلو متر ا والثاني (خط ترقي او خط الخلير) ويصا طوله ال  1122كيلو متر.
وتواجه اكا المتروع الكثير من الصعوبات والع بات التي حالت دون تنفيك المتروع.
ترمي تركيا مين وراء اقامية متياريعها المائييةل (الغيا ) GAPا و(أنابيي السي م ) الي تح يي جملية أايداصل اقتصيادية
وسياسية وأمنية واستراتيجية.
ومن طبيعة وااداص متاريع تركيا المائية يتضح بحنها تسع ان تكون قوع اقتصادية وسياسية عل حسا مصلحة الدوا
المتتاطئة معها في نهري دجلة والفراتا وتصر عل نهجها في تنفيك برامجها المائيةا بالرغم من ا عتراضات عليهيا مين قبيا
العرا وسوريا بصفتهما دولتين متضررتين.

Abstract
Turkey Consider Tigris and Euphrates rivers as a national rivers, and not an a International
rivers, so that . It insists on its absolute sovereignty on that resources. The block ( levee ) which
Turkey established should not create International problems.
The All International agreements and laws in this sect warrant the rights of all the states that
located in river stream to use it without any consider to the regional absolute right.
During the 1980s, Turkey construct water projects, started with GAP, project which is one of
the greatest project in the world, in spite of the plane of construct of the keep an levee on the
Euphrates was pre of that project. The GAP includes, thirteen main projects, from which. There
are seven projects on the Euphrates, and sex projects on the Tigris. In addition, the project
includes. Set up twenty-two levee with eighteenth electro water station.
After the GAP, came the ( peace pipes ) which began since the 1986, which is one of the most
important subject in the Arabian Turkeys' relations, despite his agricultural and development
geodes to the region .
The peace pipes project with provide water to the middle East states , and Gulf states, throw
two pipeline, first, ( east line ) with 2700Km, and second ( east line ) or ( Gulf line ) with
3900Km. But it face may difficult in his way.
The two project : GAP and peace pipes, have many objectives for Turkey, politically,
economically, security etc.
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الم دمةل
تعد تركيا مياه نهري دجلية والفيرات ال ليكان ينبعيان مين اضيبة ا ناضيوا جنيو تير تركييا مين جبياا
طوروس الترقية وجباا زاجروس ثم يدخ ن ا راضي السيورية والعراقيية مياايا ً تركيية مين منطلي انهيا تنبيع
من أراضيها .لكا فهي تعما عل استغ ا اكه الموارد باقامة المتاريع والسدود التيي يمكين ان تح ي لهيا قيدراً
ممكنا ً م ن المنيافع وااايداص ا قتصيادية والسياسيية واامنيية التيي تسيع الي تح ي هياا أو تيرح انهيا تتييح لهيا
كلك من خ ا المتاريع التي أقامتها والتي سوص ت يمها في المست با .
وقد بدأ تصاعد حدع اللهجة التركية مع بداية سيبعينيات ال يرن الماضيي حيين لجيحت وبيدون التتياور ميع
سييوريا أ و العييرا الي بييدأ تنفيييك متييروع جنييو تيير ااناضييوا المعييروص باسييم (الغييا  )GAPعل ي دجليية
والفييرات وروافييداما  .ويأكييد أحييد المسييأولين ااتييراكل أن المييياه تجييري مجانيا ً ا وعلي العيير أن يييدركوا
كلكا ف د أصبحت أتح من النفطا واكا أتبع ااتيراك المنطي نفسيه فسي نيدعون الح يو نفسيها فيي الينفط العربيي
كمييا ي يدنعي العيير ح وقيا ً فييي المييياه التركييية  .وقيياا سييليمان ديميريييا رئيييس الييوزراء التركييي ااسييب بييحنل
الماء ثروع تنوي تركيا استغ لها لصالحها تماما ً كما يستغا جيرانها العر بترولهم وف ا ً لرغباتهم .
ل ييد كانييت نتييائر اييكا المتييروع وخيميية علي ال عييرا وسييورياا وتمييت معارضييته بتييدع ميين قبييا ايياتين
الدولتين وبااخص من العرا ا ولهكا السب ُّتعد منط ية ايكا الحيوض (دجلية والفيرات) مين اكثير المنياط غيير
المسييت رع سياسييياًا والميياء يلع ي دوراً أساسيييا ً فييي عييدم ا سييت رارا و ُتعييد نموكج يا ً ك سيييكيا ً لنزاعييات المييياه
واحتماا وصوا اكه النزاعات ال حرو في حاا عدم الحا .
تييحتي أامييية الدراسيية ميين كييون المييياه مييورد اقتصييادي واسييتراتيجي يمكيين ا سييتغناء عنييه باعتبيياره
تريان الحياع وأحد مرتكزات التنمية الزراعية والصناعية .فيي حيين تتيير فرضيية الدراسية الي تعيرض ميوارد
العرا المائية ال مخاطر آنية ومست بلية بسب المتاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفرات.
اميا اييدص الدراسيية فهيو كتييص الييدوافع وااايداص التركييية ميين وراء اقامية متيياريعها المائييية الحالييية
والمست بلية في حوضي دجلة والفرات وما تعكسه من آثار سلبية عل موارد العرا المائية .
وعليه تم ت سيم الدراسة عل ث ثة مباحث وخاتمة وكما يحتي ل
المبحث ااوا ل ا طار ال انوني ل ضية المياه المتتركة بين تركيا وسوريا والعرا .
المبحث الثاني ل المتاريع المائية التركية عل نهري دجلة والفرات .
المبحث الثالث ل ااداص المتاريع المائية التركية .
الخاتمة .
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المبحث ااوا /ااطار ال انوني ل ضية المياه المتتركة بين تركيا وسوريا والعرا
تأكد تركيا أن لها السيادع المطل ة عل موارداا المائيية بحييث ينبغيي أن تخلي السيدود التيي تبنيهيا
عل نهيري دجيـ لة والفيرات متيك ت دولييةا فهيي تعتبراميا نهيرين دولييين ا ولكين نهيرين وطنييين ا وعلي
سيبيا المثيياا صيرل سييليمان ديميريييا فيي  6آيييار /ميايو  3112ل أن لتركيييا السيييادع علي موارداييا المائييية ا
و ينبغي أن تخل السدود التي تبنيها علي نهيري دجيـ لة والفيرات أيية متيكلة دوليية ا ويجي أن ييدرك الجمييع
أن نهر دجلة و نهر الفرات من ا نهار الدوليةا فهما نهران تركيان حت الن طة ااخيرع التيي يغيادران فيهيا
ااقليم التركي (. )1
وانا يج التفرقة قانونا ً بين النهر الدولي والنهر الوطني ل
فالنهر الدوليل او النهر الكي يمر بحقليم دولتين ( )2ا أو النهر الكي ت ع أجزاء منيه فيي دوا مختلفيةا ليكلك
فان نهري دجلة والفرات اما نهران د وليان لوقوع اجزاء منهميا فيي ثي ث دوا ايي ل تركييا وسيوريا والعيرا .
وتبعا ً لكلك فإنهما يخضعان ل واعد ال انون الدولي التي تنطب عل ا نهار الدولية .
أما النهر اليوطنيل فهيو النهير اليكي ي يع بحكمليه مين منبعيه الي مصيبه وكافية روافيده داخيا حيدود أقلييم دولية
واحييييدعا وتكييييون سيييييطرع الدوليييية عليييي النهيييير سيييييطرع تاميييية ( )3ا ويخضييييع النهيييير ختصاصييييها المطليييي
(سيادتها) اسوع بحي جزء آخر من اقليمها مالم يكن اكا ا ختصاص م يدا ً بم تض معاادع أو اتفاقية دولية تتعل مث ً
بالم حة الدولية (  . )4واكا حس الرأي الراجح في ال انون الدولي .
ومن حيث السياد ع ا قليمية تعد كا دولة متمتعة بالسيادع عل جزء من النهر الكي يوجد في أقليمهاا وكلك في
الحدود التي تتعارض مع ح و الدوا ااخرح التي ت ع ااجزاء ااخرح للنهر في أقليمها.
وتستند المعالجة ال انونية لنظم المياه الدولية ال قواعد ال انون الدولي التي نتحت عن طري العرص واكدتها
ا تفاقيات والمعاادات الدولية وااحكام ال ضائية .
وبدراسة كا المعاادات وال واعد الدولية في اكا المجاا نجد انها تدافع عن ح جميع الدوا المتتاطئة في
استخدام ميااها الدولية دون أي اعتبار لنظرية الحي ااقليميي المطلي  .وقيد عبيرت عين كليك ميككرع وزارع الخارجيية
اامريكية في  23نيسان /ابريا  3169عن الجوان ال انونية ستخدام تبكة المياه الدولية ا فككرت انه يح لكا دولة
( )5

ل

متتاطئة أن تستخدم المياه الدولية الجارية في اراضيها تريطة
 .3ا يأدي كلك ال ا ضرار بالدوا المتتاطئة ااخرح .
 .2ان تستطيع الدوا المتتاطئة ااخرح أن تستخدم اكه المياه وتنتفع بها بتكا منصص ومع وا .
ان اكان الترطان يتك ن قاعدتان اساسيتان من قواعد اانهار الدولية .
اكا ويحفا الجان ال انوني بين دوا حوض نهري دجلية والفيرات بالعدييد مين المعاايدات وا تفاقييات
( )6
بتحن المياه واي وف ا ً للترتي الزمني كاآلتيل

 .3معاادع لوزان ( كانون ااوا  /ديسمبر  ) 3122ل

ع دت ايكه المعاايدع بيين دولتيي ا نتيدا ( فرنسيا– بريطانييا ) ()) وتركييا ا ونصيت الميادع الثالثية فيهيا علي
وجو دراسة أي متيروع تنفيكه فرنسيا لتنظييم اليري فيي سيوريا وييأدي الي ن يص الميياه فيي الفيرات ودجلية
عند دخولهما ب د مابين النهرين .

 .2معاادع أن رع ( تترين ااوا  /اكتوبر  ) 3123ل

ع دت اكه المعاادع بين فرنسا وتركيا وتتير ال انه يح لمدينة حل السورية أن تحخيك مين ميياه نهير
الفرات تباع حاجات المنط ة ا وتأكد المعاادع عل ح سوريا في مياه نهر قون .

 - 1ج ا معوض ا متكلة مياه ا لفرات ا التطورات والجوان ا قتصادية والسياسية وال انونية ا جامعة ال اارع ا  3113ا ص
. 232
 - 2محمود ابو زيد ا المياه مصدر للتوتر في ال رن  23ا مركز ااارام للترجمة والنتر ا ال اارع ا  . 3119ص . 29
 - 3حامد سلطان ا ال انون الدولي العام ا دار النهضة العربية ا ال اارع ا  . 3179ص . 636
 - 4تبكة المعلومات ( ا نترنت ) لhttp : // WWW. Ahram . org . eglacpss / ahram / 2001/1
 - 5توكت حسن ا ال واعد الدولية لتنظيم استغ ا مياه اانهار الدولية ا مجلة الباحث العربي ا لندن ا العدد  22ا سبتمبر 3112
 .ص . 27
 - 6داليا اسماعيا محمد ا المياه والع قات الدولية ا مكتبة مدبولي ن ال اارع ا  . 2226صل . 29-26
)  -كانت سوريا ت ع تحت ا نتدا الفرنسي ا والعرا تحت ا نتدا البريطاني .
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 .1معاادع الصلح – لوزان (تموز /يوليو  )3121ل
ع دت اكه المعاادع بين تركيا والحلفاء وت ضي المادع ( )321منها بما يحتي ل
عنيد عييدم وجيود احكييام مخالفيةا يع ييد اتفيا بييين الييدوا المعنيية ميين اجيا المحافظيية علي المصييالح والح ييو
المكتسبة لكا منها وكلك عندما يعتمد النظام المائي فيي دولية ميا علي ااعمياا المنفيكع فيي أقلييم دولية اخيرح..
وعند تعكر ا تفا تحسم المسحلة بالتحكيم .

 . 2معاادع الصداقة بين فرنسا وتركيا (آيار /مايو )3126ل
تيينص المييادع ( ) 31ميين اييكه المعااييدع عل ي تحكيييد معااييدع (تتييرين ااوا /اكتييوبر  )3123حييوا ح ييو
سوريا في نهر ال وي ا وح حل في ا نتفاع بمياه نهر الفرات .

 .6معاادع الصداقة بين العرا وتركيا (آكار /مارس )3126ل

ت ضييي اييكه المعااييدع بتنظيييم انتفيياع مييياه دجليية والفييرات بييين الييدولتين ا وا تييتراك فييي اختيييار مكييان
ا نتياءات التيي ت يام فيي تركيياا والتتياور ون يا المعلوميات ا وان ُتعليم تركييا العيرا عين متياريعها فيي بنيياء
السدود ا وا لتزام با تفا لخدمة مصالح الطرفين .
ً
ان اكه المعاادع تمت بين دولة المنبع (تركيا) ودولة المص (العيرا )ا وتجااليت تماميا دولية المجيرح
(سوريا)ا التي يجري فيها نهر الفرات مسافة تزيد عن  622كما كما ان سوريا ليم تيدع الي ا تيتراك فيي ايكه
المعاايدع ..علميا ً ان ايكه المعااييدع انع يدت بعييد ميرور سيينة واحيدع علي حصيوا سييوريا علي اسييت لها الفعلييي
بخروج ال وات ااجنبية من اقليمها .

 . 6المفاوضات الث ثية والثنائية بين تركيا وسوريا والعرا ( )3173 – 3166ل

ل يييييد جيييييرت عيييييدع مفاوضيييييات بيييييين العواصيييييم اليييييث ث منيييييك عيييييام  3162وايييييي سيييييوريا والعيييييرا
()3172 – 3162ا سييوريا وتركيييا ()3173 – 3162ا وث ثييية ا طييراص ( )3173 – 3166للتوصييا تفييا
حوا المياه المتتركةا ولم تتوصا تلك المفاوضات ال نتائر .

 . 7بروتوكوا التعاون ا قتصادي والفني بين العرا وتركيا (كانون الثاني /يناير )3173ل

تنص المادع (الثالثة) من اكا البروتوكوا عل أن الطرفان قد بحثيا المتياكا المتعل ية بالميياه المتيتركة
للمنط ة واتف ا عل مايحتي ل
أ .تجري السلطات التركية المختصة اثناء وضيع مياء خيزان كيبيان جمييع المتياورات التيي تعتبير مفييدع
مع السلطات العراقية المختصية بغيية تي حمين حاجية العيرا وتركييا مين الميياه ا بميا فيي كليك متطلبيات
ماء خزان الحبانية وكيبان .
 .يترع الطرفيان فيي أسيرع وقيت ممكين بالمباحثيات حيوا الميياه المتيتركة ابتيداءاً بيالفرات وبمتياركة
جميع ااطراص المعنية .
 . 9محضيييير اجتميييياع اللجنيييية العراقييييية – التركييييية المتييييتركة للتعيييياون ا قتصييييادي والفنييييي

(كانون ااوا /ديسمبر  )3192ل
وقع اكا المحضر في أن رع والكي انضمت اليه سوريا في عام  3191ا حييث نيص الفصيا الخيامس مين
المحضر والخاص بالمياه عل ما يحتيل حيوا مسيحلة الميياه اتفي الطرفيان علي التعياون فيي مجياا السييطرع
عل التلوث للمياه المتتركة في المنط ة .
وقييد واف ي الطرفييان أيض يا ً علي انع يياد لجنيية فنييية متييتركة خي ا تييهرين لدراسيية المواضيييع المتعل يية
بالمياه وبتكا خاص حوض نهري دجلة والفراتا وحالة تركيا دون انع اد اللجنة .

 . 1بروتوكوا التعاون ا قتصادي والفني بين سوريا وتركيا لعام ( )3197ل
نص اكا البروتوكوا عل انه ل خ ا فترع ماء خزان سد أتاتورك وحت التوزيع النهيائي لميياه الفيرات
بيين البلييدان الث ثية يتعهييد الجاني التركييي بيحن يييوفر معيد ً سيينويا ً يزييد عيين  622م / 1ثيا عنييد الحيدود التركييية
السورية ا كما سوص يعما الجانبان مع الجان العراقي لتوزيع ميياه نهيري دجلية والفيرات بحسيرع وقيت ممكين
.
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 . 32اتفا سوريا والعرا (نيسان /ابريا  )3112ل

اتف ييت الييدولتان علي أن تكييون حصيية العييرا بموج ي اييكا ا تفييا  % 69ميين المييياه الييواردع فييي نهيير
الفرات عند الحدود التركية– السوريةا وحصة سيوريا  % 22منهيا ا وكليك حتي ييتم عميا اتفيا نهيائي ث ثيي
حوا قسمة مياه النهر .

 . 33بروتوكوا التعاون بين سوريا وتركيا لعام ( )3111ل

نص اكا البروتوكوا عل انه ل خي ا فتيرع مياء حيوض سيد أتياتورك بالميياه وحتي التوزييع النهيائي
لمياه الفرات بين البلدان الث ثة الواقعة علي ضيفتيه ا يتعهيد الجاني التركيي بيحن ييوفر معيد ً سينويا ً يزييد عين
 622م / 1ثا من المياه عند الحيدود التركيية– السيوريةا وفيي الحيا ت التيي يكيون فيهيا الجرييان التيهري تحيت
مستوح الـ  622م / 1ثا ا فان الجان التركي يواف عل أن يعوض الفر أثناء التهر التالي .
كما نص البروتوكوا علىحن الجانبين سوص يعم ن مع الجان العراقي عل توزيع مياه نهيري دجلية
والفيرات فييي أقصي وقييت ممكين  .وأن يييتم تعجييا عمييا اللجنية الفنييية المتيتركة للمييياه ا قليميية بمييا يعنييي أن
مايصا ال الحدود التركية – السورية حوالي 9ر 6مليار متر مكع سنويا ً ا بعد أن كيان  12ملييار متير مكعي
ت ريبا .
وعل الرغم من ان المعاايدات الم ع يودع بيين تركييا وسيوريا والعيرا أو بيين تركييا ودولتيي ا نتيدا
(فرنسا وبريطانيا) نيابة عن (سوريا والعرا ) تعترص بمبيدأ توزييع ميياه دجلية والفيرات ا كميا تعتيرص بوجيو
التتييياور عنيييد اقامييية السيييدود علييي ايييكين النهيييرينا ووجيييو ا تفيييا علييي المتيييروعات المتيييتركة وتبيييادا
المعلومييات ح ي وا كييا مييايتعل بمييياه حوضييي دجليية والفييراتا ا ان الموقييص التركييي يتنكيير لكييا اييكه الثوابييتا
( )1
ويمكن تحديد الموقص التركي بما يحتيل
 .3اعتبييار ان مييياه دجليية والفييرات اييي مييياه وطنييية عييابرع للحييدود وليسييت مياا يا ً دولييية متييتركةا
وبالتالي فهي تخضع لل سمةا أما المياه الدولية فهي ف ط التي تفصا بين دولتين أو أكثر .
 .2لتركييا حي السييادع (المطل يية) علي ميياه نهييري دجلية والفيرات التيي تجييري فيي أراضييهاا باعتباراييا
مصدراً وطنيا ً مثا النفط .
 .1ان ميا تميرره تركيييا مين ميياه الي سيوريا والعيرا اييو تضيحية منهيا وليييس واجبيا ً عليهياا كمييا ان
تركيا يمكن لها ان تتحما ترص ترك سهولها في جنو تر ااناضوا دون ميياه لكيي تتيدف الميياه
بغزارع من نافورات دمت وبغداد .
 .2اعتبار حوضي دجلة والفرات حوضا ً واحداً ا وامكيان ن يا ميياه نهير دجلية الي نهير الفيرات مين خي ا
متروع منخفض الثرثار في العرا .
 .6رفييض مبييدأ ال سييمة أو توزيييع المييياه وقبييوا مبييدأ ا سييتخدام اامثييا للمييياه ا وتطبي ي اييكا المبييدأ
يحتاج (من وجهة النظر التركية) استخدام تكنولوجيا متطورع ا وال يام بدراسيات فنيية موسيعة للتربية
في البلدان الث ثة ا وتحديد أصناص التربيةا وتحدييد انيواع المحاصييا الزراعيية التيي يتوجي زراعتهيا
دون غيرااا في ضوء كلك يتم تحديد ا حتياجات المائية .
مما ت دم يمكن ال وا ان المعاادات وا تفاقييات التيي تيم عرضيها سيواء تليك التيي انع يدت بيين دولتيي
ا نتدا (بريطانيا – فرنسا) ا أو بين تركييا مين جهية وفرنسيا بوصيفها الدولية المنتدبية علي سيوريا مين جهية
اخرحا أو بين العرا وتركيا ا لم ت م بتنظيم ا نتفاع بمياه اانهار التي تجري في تركييا وسيوريا والعيرا معيا ً

تنظيما ً كام ً ا با اكتفت بوضع بعض ال واعد العامة التي تسجا ح و دوا المجرح ااسفا لهكه اانهار فيي ا نتفياع
بالمياه بصفة عامةا ولعا النص الوحيد الكي حدد تعهد الجان التركي باط نسبة معينة من مياه الفرات او ماجياء
في البروتوكوا السوري– التركي باط نسبة معينة من مياه الفرات عام  3197الكي تعهدت فيه تركيا بتوفير معيدا
سنوي يزيد عن  622م / 1ثا عند الحدود التركية– السوريةا أو ا تفا السوري– العراقيي الموقيع فيي نيسيان /ابرييا
 3112الكي اتف فيه الجانبيان علي ان تكيون حصية العيرا  % 69وسيوريا  % 22مين الميياه اليواردع عنيد الحيدود
التركية– السورية ال ان يتم التوصا ال اتفا نهائي ث ثي حوا قسمة المياه ( .)2

المبحث الثاني /المتاريع المائية التركية عل نهري دجلة والفرات
تعد تركيا من الدوا الغنية بمو ارداا المائية ال الدرجية التيي توصيص بكونهيا دولية كات تخمية مائييةا
حيث ت در موارداا المائية السنوية بنحو  221مليار متر مكعي ا لميا تتمتيع بيه تركييا مين اطيوا مطرييوثلجي
 - 1عبد العزيز تحادع المنصورا المسحلة المائية في السياسة السورية تجاه تركيياا مركيز دراسيات الوحيدع العربييةا بييروت ا
كانون الثاني  /يناير  . 2222ص ص . 362 – 321
 - 2حسون جاسم العبيدي ا حر المياه ا سلسلة بحوث استراتيجية ا جامعة النهرين ا كلية العلوم السياسية  /قسم ا ستراتيجية ا
العدد الثاني ا نيسان  . 2229ص ل36
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كبيير ي يدر بنحيو  622مليييار متير سينوياًا وتمييد ايكه ا مطيار اكثير ميين  26نهيراً رئيسيا ً فييي تركيياا وييتم تغكيية
معظمها من داخا تركيا وبم دار  316مليارا والباقي البالغ  7مليارات يتم تغكيته من خارجهاا فضي ً عين نحيو
6ر 1ملييار متيير مكعي ميين الميياه الجوفييية .علميا ً بييحن حاجية تركيييا للميياه السييطحية رواء أراضييها يتجيياوز
6ر 36مليييار متيير مكع ي رواء  % 31ميين مجمييوع ا راضييي التييي تييزرع فييي تركييياا نظييراً عتميياد غالبييية
المساحات المزروعة عل ا مطار التي تأمن زراعة نحو  16مليون دونم (. )1
وقيد تييرعت تركيييا خي ا الثمانينييات ميين ال ييرن الماضييي فييي تنفييك متيياريعها المائييية مبتييدأع بمتييروع
جنو تر ااناضوا (الغا ) ا ثم تبعته بمتروع (انابي الس م) وكما يحتي ل

 .3متروع جنو تر ااناضوا (الغا  ( GAPل

يسيييم متيييروع جنيييو تييير ااناضيييـوا كيييا  GAPمييين التسيييـمية التركيييية للمتيييـروع واييييل
 "Guneydoguا ويطليييييييييييي عليييييييييييييه باللغيييييييييييية ا نكليزيييييييييييييةل
Anadolu
"Projesi
"  " he Southeastern Anadolu Development Projectأي متيروع تطييوير جنييو تيير
ااناضوا .
و ُيعييد اييكا المتييروع أحييد أكبيير المتيياريع طموحيا ً فييي العييالم ا وفييي تركيييا واييو فييي ااسيياس ميين أفكييار
سليمان ديميريا رئيس الوزراء التركي ااسب  .وقد وقيد وصيفت مجلية تيايم المتيروع بكونيه واحيداً مين اكبير
تسعة متاريع في العالم ا أو او واحد من عجائ الدنيا السبع (. )2
يعتبر المتروع حوضيي دجلية والفيرات حوضيا ً موحيداًا ان المنط ية جبلييةا ليكا فيان المتيروع يتضيمن
أنفاق يا ً ضييخمة لتوصيييا المييياه ال ي سييها حييرانا حيييث يتييوفر ميياي ر ميين 7ر 3مليييون اكتييار ميين ااراضييي
المنبسطة والتي تحتاج ال المياه بصورع ماسة لتطويراا .
ايكا المتييروع بييدأ كفكيرع فييي كتييا ل نهيير الفيرات والخطيية ا نمائييية لجنيو تيير ااناضييوا عييام
 3173للدكتور (كو رز) واو اسيتاك الجغرافيية ودراسيات التير اادني فيي جامعية (ميتتيجن) اامريكيية منيك
عيام  3173ا وكيان اسيتاكاً زائيراً فيي أكاديميية سي ل الطييران ا مريكيي ا ومستتيار منظمية ااغكيية والزراعيية
(الفاو)ا والبنك الدولي وس ل المهندسين اامريكي .
وتعود أول الدراسات الجدية لهكا المتروع الي الث ثينييات مين ال يرن الماضيي  .لكين طبيعية الظيروص
السياسية والتطورات ا قتصادية وا جتماعية والعسكرية الناتجة عن أوضاع سنوات الحير العالميية الثانيية (
 ) 3126 – 3111والتطورات ال ح ة وقفيت حيائ ً دون تنفييك ايكا المتيروع فيي النصيص ااوا مين اربعينييات
ال رن الماضي ا وفي الستينيات منه تم التسريع في حتد عدد مين المتيروعات واسيتيعا ميا تحتوييه المنط ية
من طاقات وامكانات اائلة  .وأخك في بداية اامر تطبي فكرع ربط المتروعات الفردية ضيمن خطية تياملة .ثيم
بدأت تركيا عام  3192في وضع مخطط تفصيلي وتاما يربط عدد من المتروعات المائية ممهداً السيبيا بيكلك
ال متروع ( جنو تير ااناضيوا) اليكي يتيتما علي سلسيلة مين سيدود الميياه والخزانيات وأنفيا اإلرواء
ومحطات توليد الكهرباء من استغ ا نهري دجلة والفرات .

 - 1احمييد عميير الييراوي ا دراسييات فييي ا قتصيياد العراقييي بعييد عييام  2221ا وزارع التعليييم العييالي والبحييث العلميييا الجامعيية
المستنصريةا مركز المستنصرية للدراسات العربية والدوليةا دار الدكتور للعلوما بغدادا  . 2221ص . 321
 - 2كريم محمد حمزعا اابعاد ا جتماعية لمتروع  GAPالتركيا مجلة دراسات اجتماعيةا بيت الحكمةا العدد 7ا  . 2222ص
. 21
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ان نضيوج فكييرع المتييروع كانييت فييي نهاييية السييبعينيات ميين ال ييرن الماضيييا رغييم ان خطيية انتيياء سييد
(كيبان) عل الفرات في تركيا بدأت قبا كلك بكثيرا اك وجهت (في حينه) السيفارع التركيية فيي بغيداد ميككرع الي
الحكومة العراقية في تترين ااوا  3167ا يوم كان العرا وتركيا وايران أعضاء في حلص بغيداد اليكي انتهي
عنيد قييام ثيورع  32تمييوز  3169ا تضيمنت اتيعاراً برغبية تركيييا انتياء سيد (كيبيان) ا ولييم يبيدأ العميا بانتيياء
السد ا في عام  3166ا وقبيا ا نتهاء منه تم في كيانون الثياني  3173توقييع بروتوكيوا التعياون ا قتصيادي
والفني بين تركيا والعرا  .ولكن حدثت متكلة مائية كبيرع في العيرا وسيوريا فيي عيام  3172عنيد مياء سيد
(كيبييييييان)ا وتفاقمييييييت المتييييييكلة فييييييي العييييييرا عييييييام  3176وكلييييييك عنييييييدما قامييييييت سييييييوريا بميييييياء سييييييد
(الطب ة)  .وتكررت المتيكلة نفسيها عيام  3112عنيدما بيدأ مياء سيد ( اتياتورك ) ا ومين ثيم اغي النهير كلييا ً
لمدع تهر وكلك عند تحويا النهر ال السد .
ُي عيد متييروع جنيو تيير ااناضيوا (الغييا ) أاييم وأضيخم متييروعات التنميية التركييية فيي اضييبة جنييو
تر ااناضوا ا واي اضبة ف يرع يسكنها أغلبيية كرديية  .تبليغ المسياحة التيي يتيملها المتيروع حيوالي 72
ألييص كيلييو متيير مربييع ا تمثييا  % 32ميين المسيياحة الكلييية لتركيييا ا يجتازاييا نهييرا دجليية والفييرات ( . )1واييكا
المتروع او ستخدام مياه نهري دجلة والفيراتا ويمتيد فيي محياكاع ا جيزاء الجنوبيية التيرقية مين تركييا ميع
كيا ميين سييوريا والعيرا ا ويغطييي جميييع أراضيي م اطعيية (أورفيية) و (مياردين) ا فضي ً عيين أقسيام كبيييرع ميين
الم اطعات ااخرح في المنط ة مثا ل (غازي عينتا ) ا (وادي يامان) ا (ديار بكر) وغيراا .
يتضمن المتروع  31متروعا ً رئيسيا ً ا منها  7متاريع ضمن حوض نهير الفيرات ا و  6متياريع ضيمن
حوض نهر دجلةا ويتضمن انتاء  22سداً ميع  31محطية كهرومائييةا وتيروي 611ر 3ملييون اكتيار تسيتهلك
 22مليار متير مكعي سينويا ً لليري ( . )2وفيي مصيادر اخيرح يتضيمن المتيروع  23سيداً ا منهيا  37علي نهير
الفرات وروافدها و  2عل نهر دجلة وروافدها ويروي 62ر 3مليون اكتيارا والي انتياج  26ملييار كيليو واط /
سيياعة سيينويا ً ا ومجمييوع سييعة المحطييات الكهرومائييية  7662ميكييا واط ا وخييزن مايزيييد عيين  329كيلييومتر
مكع من المياه (. )3
ويتصص متروع ( الغا ) بالضخامة وحجم ا نفا والمتطلبات الماليةا ف د وصا مجموع ما أنفي علييه
منيك عيام  3193الي نحيو  1مليييارات دو ر منهيا  2مليييارات لمتيـروع سيـد أتياتورك وحييدها وانياك  21مليييار
دو ر اخيرح مخصصية لتكلفية المتيروع حتي عيام  . )4( 2221غيير ان بعيض الميراقبين يعت يدون ان بليداً فيي
طييور النمييو كتركيييا ليين يكييون فييي وسييعه تحمييا اييكه المبييالغ الكبيييرع ا لييكلك ت ييوم تركيييا بتخصيييص قسييم ميين
موارداا الكاتية لتمويا المتروع حت تتمكن من انجازه ضمن الفترع الزمنية المحددع .
وكان م ررا لهكا المتروع ااضخم في تركيا ان ينتهي خ ا العام  2232عل أن يتم تيحمين مبليغ 1ر3
مليار دو ر كا عام ا ليصا اجمالي نف ات المتروع منك بدايته فيي مطليع الثمانينييات مين ال يرن الماضيي نحيو
 22 – 16مليار دو ر ا لكن العجز التركي عن ا ستمرار في تحمين اكه المبالغ جعيا تركييا تتطليع الي مصيادر
خارجييية للتمويييا ( . )5ولييكلك وجييدت تركييييا الحييا فييي اللجييوء الييي دوا ومأسسييات أجنبييية أسييهمت بت يييديم
مساعدات مالية تمام متاريعهاا ومن بين تلك الدوا والمأسساتل الو يات المتحدع ا مريكيةا كنداا اليابيانا
سويسيراا النمسياا فرنسياا المانييا ا مجليس التنميية ا جتمياعي ااوربييا مأسسية البيئية العالمييةا والصييندو
الدولي للتنمية الزراعية ) (. )6

 - ( GAPالجوان الفنيةا مجلة دراسات اجتماعيةا بيت

 - 1عبد الستار سلمان حسين ا متروع جنو تر ااناضوا (الغا
الحكمة ا العدد  7ا  . 2222ص . 22
 - 2مجموعة من المألفينا ترجمةل سعد الطوياا الصراع حوا المياها مركز البحوث العربية واافري يةا ال اارعا مكتبة مدبوليا
 .2226ص. 61
 - 3فأاد قاسم ااميرا الموازنة المائية في العرا وأزمة المياه في العالما بغدادا دار الغدا  . 2232ص . 362
 - 4عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره .ص .362
الكمالية وأزمات الهوية في تركيا ا تركة رياض الريس للكت والنتر ا لندن ا 2223
 - 5محمد نور الدين ا حجا وحرا
 .ص . 92
 - 6لمزيد من المعلومات راجع ل عبد الستار سلمان حسين ا مصدر سب ككره  .ص . 12
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وقد أتاد عدد من المسأولين ا تراك بحامية اكا المتروع ا حيث قاا اوزاا واو يفتيتح سيد اتياتورك فيي
 22تمييوز /يوليييو  3112ل ان اييكا ا نجيياز اييو رمييز لمواجهيية التيياريز الييكي تييهد ازيمتنييا أمييام الغيير منييك
تراجعنا أمام فيينا حت اآلن ا كما قاا ديميريال ان  GAPيختر الجباا با يختر العصر (. )1
وفيما يحتي نبكع مختصرع عن أقسام متروع ( الغا ) ل -

أ .المتاريع المائية عل نهر الفرات ل
-

-

-

-

سد كيبانل واو أوا السدود التركية عل نهر الفرات ا ي ع جنيو الت ياء رافدييه (ميراد صيو وفيرات
صو) ا بدأ العما به عام  3166وتم انجازه في عام  . 3172تبلغ الطاقية الخزنيية للسيد 7ر 12ملييار
متر مكع من المياه ا وتبلغ سعة محطته الكهرومائية  3162ميكا واط .
سد قره قايال ي ع اكا السد عل المجرح الرئيس لنهر الفيراتا وعلي بعيد  366كيليومتر جنيو سيد
كيبانا تبلغ كمية الخيزن الكليي ليه 62ر 1ملييار متير مكعي ا تبليغ سيعة محطتيه الكهرومائيية 3162
ميكا واط  .وقد اكتما بناء السد عام . 3199
سد اتاتوركل ي ع السد علي نهير الفيرات جنيو سيد قيره قاييا بحيوالي  222كيليو متير ا قير مدينية
أورفة .يعد اكا السد واحداً من أكبر  2سدود في العالما وأكبر المتاريع التيي نفيكت فيي تركييا ضيمن
متييروع (الغييا ) ( . )2وقييد وضييع حجيير ااسيياس لييه عييام  3193ا وافتييتح فييي عييام  . 3112تبلييغ
السيعة التخزينييية للسيد 7ر 29مليييار متيير مكعي ا وتنييتر المحطيية الكهرومائيية التابعيية للسييد 2222
ميكا واط  .تستخدم مياه السد لري أكثر من  972ألص اكتار من أراضي سيهوا مياردينا منهيا 367
ألص اكتار في سها حران .
نف أورفة ل بدأ العما في اكا النف عام  3179ا ويبليغ طوليه 2ر 26كيليو متير وقطيره مين اليداخا
6ر 7مترا واو عبيارع عين نف يين كبييرين متيوازيين يبليغ تصيريفهما ا قصي  129متير مكعي فيي
الثانية  .و ُيعد اكا النف أكبر نف اروائي في العالم ( . )3وستروي ميياه أحيد النف يين سيهوا حيرانا
فيمييا تييروي مييياه اآلخيير سييهوا تييانلي أورفيية ا حيييث تبلييغ المسيياحة المروييية أكثيير ميين  323ألييص
اكتارا وتوجـد في ا نفا محطـة كهرومائية بسـعة  29ميكا واط .
متيياريع الييري ضييمن الفييرات ااسييفا ل وتتضييمن ث ثيية متيياريع ري كبيييرع إلحييياء أراض زراعييية
كبيييرع ت ييدر بييـ  666ألييص اكتييار ا حيييث يتضييمن المتييروع ااوا ارواء حييوالي  116ألييص اكتييارا
والمتروع الثاني رواء  362ألص اكتار ا والثالث رواء  72ألص اكتيار  .وييتم السي ي ميا سييحا ً
أو بالمضخات .
متروع الفرات الحدودي ل ي ع اكا المتروع بين سد اتاتورك والحدود التركيية– السيوريةا ويتيحلص
ميين سييدين ومحطت يهميييا ا حيييث تبلييغ سيييعة المحطيية الكهرومائييية ا ولييي  3922ميكيياواطا وسيييعة
المحطة الثانية  272ميكاواط ا وارواء مساحة قدراا  21ألص اكتار من ا راضي(.)4
متروع ري سروج– بازكي ل ي ع اكا المتروع فيي محافظية أورفية ا ويسيتهدص ارواء 622ر326
ألص اكتار من ااراضي الزراعية ا ومحطة كهربائية بطاقة  327ميكاواط .
متييروع ري أدي يامييان– كااتيييال يضييم اييكا المتيييروع أربعيية سييدود سيييتوفر المييياه ال زميية ليييري
221ر 77ال ص اكتار من ااراضيا وي ع في ال سم الجنوبي من نهر الفرات .
متروع ري أدي يامان– غوكصو  -أربان ل يروي اكا المتروع 619ر 73أليص اكتيار مين ا راضيي
ا وقد انتهت تركيا من تنفيكه عام . 3116

 -1عمر كاما حسن ا مصدر سب ككره  .ص . 261
 -2فأاد قاسم ااميرا مصدر سب ككره  .ص . 366
 -3علي غال عبد الخال ا المتاريع الحالية والمست بلية فيي دوا أعيالي النهير  ...ا مجلية الباحيث العربيي ا مركيز الدراسيات
العربية ا لندن ا العدد  22ا  . 3112ص . 31
 - 4فأاد قاسم اامير ا مصدر سب ككره  .ص . 366
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متييروع غييازي عنتييا ل يتكييون اييكا المتييروع ميين ث ثيية سييدود ا أنجييز ااوا منهييا سيينة 3199
وبطاقيية خزنييية قييدراا  322مليييون متيير مكع ي  .ويهييدص المتييروع الي رواء  92ألييص اكتييار ميين
أراضي محافظة غازي عنتا (. )1
مميييا ت يييدم يظهييير بيييحن مجميييوع ااراضيييي الزراعيييية المرويييية فيييي حيييوض الفيييرات ضيييمن متيييروع
(الغا ) تبلغ 291ر 3مليون اكتار ا وان مجما سيعات المحطيات الكهرومائيية تبليغ  6162ميكياواط
.

– المتاريع المائية عل نهر دجلة ل

 متروع دجلة – قراا قيزي ل يضم اكا المتروع سيدي دجلية وقيراا قييزي ومحطتيهميا الكهروميائيتين .تبليغالسييعة التخزينييية لسييد دجليية 6ر 2كيلييومتر مكعيي ومحطتييه الكهرومائييية  332ميكيياواط ا بينمييا تبلييغ السييعة
التخزينيية لسيد قيراا قيييزي 1ر 3كيليومتر مكعي وسيعة محطتييه الكهرومائيية  12ميكياواط ا وييروي المتييروع
مساحة 292ر 326ألص اكتار من أراضي الضفة اليمن من دجلة .
 متروع سد ومحطة باطمان ل ي ع اكا المتروع عل نهر باطمان أحد الروافد الرئيسية لنهير دجلية  .وييرويالمتروع 722ر 17ألص اكتار مين ااراضيي ا فيميا تعميا محطتيه الكهربائيية ب يوع  396ميكياواط وتوليد طاقية
كهربائية قدراا  291مليون كيلوواط  /ساعة في السنة (. )2
 متروع سد ومحطة باطمان – سيلفان ل يهدص اكا المتروع ال ري  231ألص اكتار مين ا راضيي الواقعيةيسييار نهيير دجليية ا ومحطتييه الكهربائييية تعمييا ب ييوع  122ميكيياواط وتولييد 6ر 3مليييار كيلييوواط  /سيياعة ميين
الكهرباء سنويا ً (. )3
 متروع سد ومحطة كرزان ل ي ع اكا المتيروع فيي حيوض نهير كيرزان قير حيوض نهير باطميان فيي و ييةسيعرتا ويهييدص ايكا المتييروع ارواء  62أليص اكتييار ميين ا راضيي ا وميين اايم منتيينته سيد كييرزان والمحطيية
الكهرومائيييةا وسييييكون ارتفييياع السيييد  372متييير والخييزن الحيييي  216كيليييومتر مكعييي والطاقييية المتييييدع 12
ميكاواط (. )4
 متييروع سييد أليسييول ُيعييد اييكا المتييروع ميين المتيياريع الضييخمة جييداً عل ي نهيير دجليية فييي و يتييي ميياردينوسعرتا حيث يتكيون مين سيـد أليسيـو كو السيعة التخزينيية التيي تبليغ 2ر 32كيليومتر مكعي ا وبارتفياع 319
متيرا ومحطية كهربائيية ضيخمة بسيعة  3222ميكياواط ا وي ييع علي بعيد  62كيليومتر مين مدينية سييعرت و 72
كيلو متر من الحدود العراقية– التركية  .و ٌيعد اكا المتروع من أخطر المتياريع المائيية التركيية علي العيرا ا
ا نييه سيييعما علي تخفيييض منسييو نهيير دجليية ميين  22مليييار م /1سيينة الي  1مليييارات م /1سيينة ا ممييا يجعلييه
يتما خطراً كبيراً سيهدد مست با العرا الزراعيا انيه سييعما علي تحوييا ميا ي ير مين ث ثية م ييين دونيم
ميين ا راضييي الزراعييية فييي وسييط وجنييو العييرا اليي جييزء ميين الصييحراء ا ممييا ي لييص مسيياحة ا راضييي
الزراعية في العرا بنسبة الثلثا فض ً عن تحثر مياه التر ا وتوليد الطاقةا والصناعةا والبيئة.
وبهكا الصدد أتيار وزيير الميو ارد المائيية السياب عبيد اللطييص رتييد فيي م ابلية ميع جرييدع الحيياع ييوم
 2226/1/21ل ان بي ده لييم تتسييلم ميين الجاني التركييي أييية معلومييات تخييص قيامييه بإنتيياء سييد (أليسييـو) أو
مواصييفاته الفنييية عبيير وسييائا ا عي ما واييكا يخييالص المعااييدات المع ييودع بييين الجييانبينا ومبييادن ال ييانون
ا لييدولي ا وان العييرا اعتييرض عل ي بنيياء السييد المييككور لييدح جهييات عييدع ا وب ي نين وجهييات نظييره حت ي لييدح
الجهات التي تدعم تمويا بناء السدا مع ضرورع ن يكون انالك اتصاا مباتر بين تركيا والعرا فيي ميا يتعلي
باقتسام المياه الدوليةا وكا ما يتعل بإنتاء السدود الخازنة في البلدين .

 - 1نفس المصدر  .ص . 367
 - 2أيمن عبد الحميد البهلوا ا ا طم اع الخارجية في المياه العربية (الحرو ال ادمة) دار السوسن للنترا سوريا ا  . 2222ص
. 26
 - 3نفس المصدر .س 26
 - 4عبد الستار سلمان حسين ا مصدر سب ككره  .ص .13
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 متييروع جييزرع ل يضييم اييكا المتييروع سييد جييزرع ومحطتييه الكهرومائييية التييي ت ييدر طاقتهييا السيينوية 229ر3مليار كيلوواط  /سياعة مين الكهربياء ا فضي ً عين متيروع ري ييأمن الميياه ال زمية ليري  91أليص اكتيار مين
ااراضي الزراعية في وادي سيلوبي (. )1
مميا ت يدم نيرح انييه ليو تيم اكميياا ت نفييك متياريع دجليية ضيمن متيروع (الغييا )ا لبلغيت ااراضيي الزراعييية
المروية في حوض دجلة نحو  669ألص اكتار ا وسعات محطات الكهربياء  2236ميكياواطا والسيعات الخزنيية
لجميع السدود 96ر 21كيلومتر مكع .
آثار متروع ( الغا ) عل العرا وسوريا ل
وقبا ا نتهاء من ايكا المبحيث بيد مين التعيرير وليو بايجياز علي التيحثيرات وا نعكاسيات السيلبية لهيكا
المتروع عل العرا وسوريا ا خاصة في مجاا المياه ا وسيتم التركيز أكثر عل العرا وكما يحتي ل
في  31تموز /يوليو  3197قام رئيس الوزراء التركي ااسب ورئيس الجمهوريية توركيوت اوزاا بزييارع
ال سوريا حيث أجرح محادثات انصبت عل مطال أمنية تركية في م ابا مواف ة تركيا عل تيدف الميياه عنيد
الحييدود السييورية فييي حييدود  622متيير مكع ي فييي الثانييية أي بمعييدا 76ر 36مليييار متيير مكع ي سيينوياًا واييكه
الكمييات تكفييي حاجييات سييوريا والعيرا ا وت ييدر المصييادر السييورية ان كمييية الميياه التيي ستصييا سييوريا بعييد
استكماا المتـروع التركي سينخفض بم دار  % 22ا أميا الميياه التيي تصيا العيرا فسيتنخفض بم يدار % 92
( . )2علميا ً بييحن احتياجييات سييوريا ميين مييياه نهيير الفييرات تتجيياوز اليييوم  6مليييارات متيير مكع ي سيينويا ً ا أمييا
العرا فان احتياجاته من ميياه النهير الييوم تتجياوز  31ملييار متير مكعي سينوبا ً ا ولين تب ي ليه ا أقيا مين 7
مليارات متر مكع عند ماء خزان كيبان والطب ة عامي  3171و . ) ًً3( 3172
ومن اام المتك ت التي تواجه الموارد المائية في العرا الناجمة عن ميا قاميت بيه تركييا مين متياريع
سدود وخزانات عل نهري دجلة والفرات اي ل ()4
 .3متكلة العجز المائي ل يواجه العرا اليوم أخطاراً ح ي ية كونه يعتمد عل مياه مصيادراا بالكاميا ت ريبيا ً
ت ع خيارج حيدوده  ..فيالعرا يعتميد فيي حاجاتيه الي الميياه علي نهيري دجلية والفيرات ا وايكان النهيران
ت نك ً أامية كبرح في تاريخه والكي سمي بيب د ميابين النهيرين ا وبي د الرافيدين ا فيالعرا تحريخييا ً كيان
يصله من مياه نهر الفرات ماي ار  12مليار متر مكع في السـنة ا ومن نهر دجلية ماي يار  22ملييار
متير مكعي ا لكين خي ا اليـ  26سينة ا خييرع انخفضييت ايكه الكمييات بتيكا كبييير خاصية فيي نهير الفييرات
وبنسبة  % 62حيث وصلت ال نحو  1مليارات متر مكع .
 .2متكلة التحكم التركي بمياه نهري دجلية والفيرات ل ان متيروعات تركييا المائيية التيي نفيكتها علي نهيري
دجلة والفرات تتيح لها التحكم بتصياريص ايكين النهيرين وكليك بياط ميا تتياء مين الميياه مين خزاناتهيا
الم امة عل النهرين مما يأدي ال تكبيك فيي اليوارد الميائي الي العيرا ا وايكا بيدوره ييأدي الي تعثير
تنفيك الخطط الزراعية ا فض ً عن امكانية احداث فيضيانات فيي النهير بياط تصياريص عاليية جيداً تفيو
استيعا حوضه .
 .1متكلة رداءع نوعية المياه ل ل يد أدت متيكلة انخفياض اليوارد السينوي لميياه نهيري دجلية والفيرات الي رداءع
نوعية المياه ا حيث ازدا دت اام ل الكائبة فيهما ا وككلك المواد الصلبة ااخرح نتيجة نخفاض التصاريص عن
معد تها الطبيعية .
 .2متكلة التحثير عل ادارع الموارد المائية ل ان التحكم التركي بتصياريص ميياه نهيري دجلية والفيرات سييأثر علي
ادارع الموارد المائية في كا من سوريا والعر  .وقد تهد ع د التسعينيات من ال رن الماضيي تحيو ً كبييرا ً فيي
التوجه العراقي نحو ادارع الموارد المائية كإ نتاء السدود ا والمتاريع المائية وغيرايا لغيرض تيحمين احتياجيات
العرا المائية .

1
2
3
4

-

عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره  .ص . 372
مجموعة مألفين ا مصدر سب ككره  .ص . 263
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 .6المتاكا كات الطابع الخارجي ل أما عل المستوح الخارجي فلم تستج تركيا عتراضات كا من ا دارع المائية
العراقية وا دارع المائية السورية علي تنفييكاا لمتياريعها المائيية  .بيالرغم مين وجيود عيدد مين البروتوكيو ت
والنصوص الموقعة منك عام  3122حت النصص ااوا من التسيعينيات كلهيا تأكيد اكا مياعرض الموضيوع علي
المحافا الدولية يتوج عل تركيا ا عتراص بالطاب ع الدولي للنهرين وتوزيع ميااهميا بيين البليدان الث ثية ا كميا
انه يح اية دولة متتاطئة ان ت وم باستثمار الموارد المتتركة باسلو يلح الضرر باآلخرين ا وقد رفضت
تركيا اكه ا تفاقية التي أقرتها الجمعية العامة لألميم المتحيدع بتياريز  . 3117/6/23وبنيا ًء علي ميا ت يدم فيإن

متييروعات تركيييا المائييية فييي منط يية (الغييا ) ليسييت مجييرد متييروعات لتنظيييم تصييريص نهييري دجليية
والفييراتا والحييد ميين مخيياطر الفيضييانات كمييا تييدعي تركيييا  .و نمييا اييي بااسيياس متييروعات كات أبعيياد
اقتصييادية– سياسييية– امنيييةا تتيييح لتركيييا ال ييدرع فييي الييتحكم بالمييياه التييي تطل هييا ال ي كييا ميين س يوريا
والعييرا ا وبييكلك تحرمهييا ميين التصييريص الطبيعييي للنهييرين المييككورينا والتييحثير عل ي معييد ت وارداييا
السنوي  .مستخدمة اكه ال درع فيي اليتحكم بالتصيريص كورقية ضيغط سياسيية لتمريير مخططيات وأايداص
أجنبيةا تمليها عليها برامر التعاون المتترك بينها وبين الدوا الغربية و (اسرائيا) .والحيد مين ال يدرات
الزراعييية العربييية فييي كييا ميين سييوريا والعييرا ا وجعييا أمنهمييا الغييكائي مخترقيا ً نتيجيية لربطهمييا بتبعييية
غكائية دائمة  .وقد حكر العرا من النتائر الوخيمة اليي يمكين أن يخلفهيا تنفييك متيروع (الغيا ) التركيي
عل مختلص جوان الحياع في العرا .

 .2متروع مياه ( أنابي الس م ) التركي ل
بييدأ التخطيييط لهييكا المتييروع واعييداد الدراسييات ااولييية لييه عييام  3196ا حيييث كلفييت الحكوميية التركييية
تركة ( براون أند روث  ( Broun and Roth Co.اامريكية عيداد دراسية الجيدوح ا قتصيادية للمتيروع
اليكي يمتيد بييين تركييا والييدوا المجياورع ا باعتبيار أن المييياه ثيروع سييوص تتيهد خي ا السيينوات العتير الم بليية
ن ص يا ً حيياداً يييأثر فييي اقتصيياديات اييكه الييدوا  .وقييد قييام مركييز الدراسييات السييتراتيجية والدولييية ) (SISالتييابع
لجامعة جورج تاون اامريكية في تتيرين الثياني  3196بع يد ميأتمر حيوا الميياه فيي التير ااوسيط حضيرته
وفود عربية وتركيية و (اسيرائيلية) ومسيأولون أمريكييون مين وزارتيي الخارجيية واليدفاع ا ومين أايم النتيائر
التي توصا اليها اكا المأتمر ال يام بدراسية متيروع جييم دونيا (مستتيار رئييس اليوزراء التركيي ا سيب
للتأون الخارجية ) في  26حزيران  3197باسم متروع خط أنابي الس م (. )1
ُيعد الم تروع الميككور أحيد المواضييع الحساسية والميأثرع فيي الع قيات العربيية – التركيية بوجيه عياما
وسيسياام ايكا المتيروع فيي حالية تنفييكه (كميا تيزعم تركييا) فيي ازالية الكثيير مين المتياكا المائيية والزراعييية
والتنموييية لييدوا المنط ييةا فالمتييروع بحسيي وجهيية نظراييا يهييدص ال ي سييد العجييز المييائي لل يدوا المجيياورع
وبخاصيية فييي مييياه التيير ا وتييحمين دخييا مييالي لتركيييا يييدعم متيياريعها التنموييية و سيييما (الغييا ) ا كمييا ان
المتييروع كمييا تييراه تركيييا سيفسييح المجيياا أمييام تعيياون تركييي– عربييي فييي المجييا ت ا قتصييادية والتجارييية
والتنمويةا ويأمن فرص عما ومتاريع متتركة بين دوا المنط ةا فض ً عن الجدوح ا قتصادية للمتروع.
يعمييا متييروع (انابي ي الس ي م) التركييي عل ي توجيييه جييزء ميين مييياه تركيييا ال ي دوا التيير ااوسييط
والخلير العربي ا ولو تم اقرار اكا المتروع اتال بكلك الفرصة لت ديم حا ت نيي مثيير ح يا ً لألاتميام ا غيير ان
النزاعيات بييين تيعو المنط يية تبليغ حييداً يجعيا ميين المسييتحيا النظير الي الحليوا الت نييية دون ا عتبيار لمييا قييد
يختفي وراءاا من نوايا سياسية ا وعليه فان مصير اكا المتروع ستحدده أو ً ا عتبارات السياسية .
والي جاني رغبية تركيييا فييي اسيتخدام المييياه لتييدعيم وت ويية دوراييا الجيوسياسييي فيي المنط يية ا فإنهييا
أيضا ً تريد م ايضية الميياه بيالنفط  .علميا ً بيحن تركييا تسيتورد  % 62مين احتياجاتهيا السينوية مين الطاقية ا وان
 % 26من انتاجهيا مين الكهربياء يتوقيص علي وقيود مسيتورد مين اليدوا العربيية ا وان فياتورع متيترياتها مين
النفط عام  3112بلغت 6ر 1مليار دو ر (. )2

 -1غييدير محمييد سيييجاد عبييد العبييييدي ا ااميين الميييائي العربييي والتحيييديات السياسييية وا قتصيييادية ...ا رسييالة ماجسيييتير
(غير منتورع) ا كلية العلوم السياسيةا جامعة صدام (النهرين حاليا) ا  . 2222ص . 71
 - 2داليا اسماعيا محمدا مصدر سب ككره  .ص . 362
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وفيما يحتي تلخيص بحبرز الجوان الفنية لمتروع (أنابي الس م) ل
ي ييوم المتييروع عل ي مييد انبييو عم ي ينطل ي ميين نهييري (سيييحان وجيحييان) عل ي تيياطيء البحيير
المتوسط التركي باتجياه سيوريا علي ان يمير بعيد كليك فيي ااراضيي ااردنيية ومنهيا يتفيرع اانبيو الي خطيين
امال
 .3الخيط ااوا (خيط غربييي) ل يصيا طولييه الي  2722كيليو متيير ا وسييتراول قطيير ا نبيو بييين 2 – 1
أمتارا وسي وم بن ا الميياه الي سيوريا وااردن والسيعودية بطاقية تصيا الي 6ر 1ملييون متير مكعي
في اليوم  .وقدرت تكاليص اكا الخط بنحو 6ر 9مليار دو ر .
 .2الخط الثاني (خط ترقي او خط الخلير) ل يمر اكا الخط فيي سيوريا وااردن الي الكوييت ويسيير منهيا
عل امتداد التاطيء التيرقي للسيعودية الي البحيرين وقطير وا ميارات وينتهيي فيي ُعميان ا وسييبلغ
اجمالي طوا الخط نحو  1122كيلو متر ا وتصا طاقته ال 6ر 2مليون متر مكع مين الميياه يوميياًا
وقدرت تكاليص اكا الخط بنحو 6ر 32مليار دو ر .
ُي ييدر عييدد الييكين سيسييتفيدون ميين الخييط ااوا مييابين  1 – 9م يييين تييخص بكميييات ميين مييياه تصييا
الي  222لتيير يومييا ً للتييخص الواحييدا بينمييا عييدد الييكين سيسييتفيدون ميين الخييط الثيياني مييابين  7 – 6م يييين
نسمة ا حيث يصا نصي التخص الواحيد الي  222لتير مين الميياه يومييا .و ُت يدر الكلفية ا جماليية للمتيروع
 23مليار دو ر بحس أسعار عام  3196ا أما فترع تنفيكه فت يدر بيـ  32 – 9سينوات ا وعميره ا فتراضيي بيـ
 62سنة ( . )1وسيوفر المتروع الميياه اقطيار الخليير العربيية بتكلفية محيدودع ا فبينميا ت يدر تكلفية الحصيوا
علي المتيير المكعي ميين المييياه بييـ 92ر 2دو ر ميين الخييط الغربييي ودو ر واحييد ميين خييط الخلييير ا ترتفييع اييكه
الكلفة ال  6دو رات للمتر المكع من مياه محطات التحلية كما تتير مصادر تركية وغربية.
من الم حظ ان ثمة تحييداً أمريكيا ً لهكا المتروع لعدع أغراض منها ل
 كبح جمال العـرا وسـوريا وايران عن طـري ت وية موقص تركيا في الترتيبات التر أوسطية . اتاحة فرصة للتركات اامريكية لألضط ع بدور أساسي في كا المراحا ا نتائية للمتروع . المتروع يخدم الكيان الصهيوني .والجدير بالككر ان متروع (انابي الس م) ت ت ولم يرح النيور وب يي حبيراً علي ور ا وكليك بسيب
الع بات والعوائ التي تواجه تنفيك اكا المتروعا نككر أامهال
 .3رفيض المتييروع عربييا ً وخليجييا ً كونيه يتضييمن تزويييد الكييان الصييهيوني بالميياها مييا يعنيي دميير اييكا
الكيان في محيطه ا قليمي والعربي عن طري اكا المتروع .
 .2المتروع يمنح تركيا دوراً محوريا ً في المنط ةا وي يوي دورايا الجيوسياسييا وبالتيالي اعطياء ان يرع
وسيلة ضغط دائم عل كا جيرانها .
 .1المتييروع عييالي الكلفيية ويتعييكر ايجيياد مصييادر تمويييا دولييية كافييية ا حيييث دعييت ان ييرع دوا الخلييير
العربي ل تتراك في تمويا المتروع .
 .2المتروع ينطوي عل م ايضة الماء بالنفط (برميا ماء م ابا برميا نفط).
 .6احتماا تعرض المتروع لخطر التخري من قبا المتمردين ااكراد جنو تركيا .

1
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المبحث الثالث /ااداص المتاريع المائية التركية
أ .أاداص متروع ( الغا ) ل
ترمي تركييا مين وراء اقامية متياريعها المائيية فيي منط ية جنيو تير ااناضيوا (الغيا ) الي تح يي
جملة أاداص اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية من أامها ما يحتي ل
أو ً – اااداص ا قتصادية ل
 .3تسع تركيا لتكون سلة غكاء ( التير ااوسيط ) وبخاصية اليوطن العربيي اليكي قيدرت قيمية وارداتيه
من المواد الغكائية بحدود  62مليار دو ر في عام  2222ا ولكلك تحاوا تركيا أن تتحكم بمعظيم ميياه
نهييري دجليية والفييرات لتح يي اييكا الهييدصا وتسييع ا لي رفييع نصييي منتجاتهييا الغكائييية ميين اجمييالي
صادراتها الزراعية ال البلدان العربية (. )1
 .2سيأمن انتاء نحيو  37محطية لتولييد الطاقية الكهربائيية انتياج نحيو  27ملييار كيليو واط  /سياعة مين
اك
الطاقية الكهربائيية ( ميا يعييادا  % 62مين اجميالي الطاقية الكلييية التيي تنتجهيا تركيييا) ا
يتوقع ان يكون اناك فائضـا ً من الطاقة الكهربائية تحاوا بيعها للعير  .وايكا ميا أكيده وزيير ا تيغاا
التركييي فييي  23كييانون الثيياني  /ينيياير  3112ب ولييه ل نحيين لييدينا فييائض ميين الطاقيية الكهربائييية ا
ويمكن أن نزود سوريا بالطاقة الكهربائية كتعويض عن الن ص في مياه الفرات (. )2
 .1محاولة تركيا ا ستحواك عل اكبر كمية مين ميياه دجلية والفيرات مين خي ا سلسيلة السيدود وال نيوات
التي تمكنها من التحكم في كميات المياه التيي ييتم صيرفها الي الجيزء ااسيفا مين النهيرين  .وتعيرض
م ايضتها بالنفط العربي ا واكا ما أكده توركوت أوزاا ب وله ل ان مايهم تركيا او الطاقة وميا يهيم
العرا او الحصوا عل مايكفيه من المياه ا وبما ان العرا بلد نفطي فباامكيان اعطياأه كميية اكبير
من الماء خ ا ماء السد ا م ابا بيع النفط العراقي لتركيا (. )3
 .2فيتح منافييك لتسيوي الخبييرع الفنيية والتكنولوجييية التركيية خاصيية فيي مجيياا الميياه والييري واستصي ل
ااراضيي مميا يسياعد التييركات التركيية علي الييدخوا الي السيو التيير أوسيطية (ااقليميية) لتنفيييك
متروعات مائية وزراعية .
 .6تحميا تركيييا بيح ن متييروع (الغييا ) سيسيهم فييي رفييع معيدا الييدخا ال ييومي بنسيبة  % 7وخفييض معييدا
التضخم السنوي ال نحو  . % 32ومن انا ت وم الحكومة التركية سنويا ً بتخصييص مبيالغ كبييرع مين
موارداا لمتروع (الغا ) من أجا انجازه في وقته المحدد (. )4
 .6تحما تركيا في توفير  1م يين فرصية عميا جدييدع مين خي ا متيروع (الغيا ) وكثيير منهيا مخصيص
لل ييرويين ااكييـراد الييكين ي طنييون منط يية جنييو تيير ااناضييواا وللعيياطلين عيين العميياا والتخفيييص
بالتيالي ميين متييكلة البطالية وكلييك بجلي الرفياه الي ااقليييما ومين خي ا تييوفير فيرص العمييا سيييرتفع
المستوح المعاتي لسكان المنط ةا وسيتم ال ضاء عل اكه المتكلة.
 .7كما تهيدص تركييا مين متيروعاتها المائيية الي تحوييا اقلييم جنيو تير ااناضيوا الي منط ية جيك
سـياحي ا وبهكا ستكون العائدات اآلتية من السـ ياحة اي المصدر اآلخر لزيادع اليدخا ال يومي التركيي
.
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ثانيا ً – اااداص السياسية ل
 .3الحصييوا عليي موقييع فاعييا ومييأثر فييي مايسييم بالنظييام العييالمي الجديييد أو فييي ترتيبييات المنط يية
السياسية عن طري مايسم بـ ( الدبلوماسية المائية ) باستخدام ورقة المياه فيي الع قيات الخارجيية
مع كا من سوريا والعرا ضعاص قدراتهما ا قتصادية ا واكا ما أقيدمت علييه تركييا ضيمن تحالفهيا
ااطلسي عندما قاميت بتخفييض تصيريص الفيرات عيام  3113الي مسيتويات متدنيية وصيلت الي 372
متر مكع في الثانية كجزء من توسيع نطيا الحظير ا قتصيادي المفيروض علي العيرا ا ايكا فضي ً
عن ان تركيا اتخكت كلك ا جراء لمعاقبية سيوريا علي مسياندتها لحركيات التميرد المسيلحة المعارضية
لحكومة أن رع وخاصة حركة ااكراد واارمن ا وقد بررت تركيا كلك بحنه يعود اسبا فنية (. )1
 .2ان متيروع ( الغييا ) سييمكن تركيييا مين السيييطرع الكاملية ع لي ميياه نهييري دجلية والفييرات وبالتييالي
اسيتخدام الميياه كورقية ضيغط سياسيي واقتصيادي ضييد سيوريا والعيرا ا وتهدييد العير بهيكه الورقيية
التي باتيت ت لي الجمييع نظيراً لميا يمكين ان تيتحكم بيه تركييا بتصياريص نهيري دجلية والفيرات لتح يي
أاداص سياسية (.)2

ثالثا – اااداص العسكرية واامنية ل
.3
.2
.1

.2

1
2
3
4
5

-

يستبعد استخدام تركيا لمخزونها المائي المستتر خلص سدوداا العم قة كسي ل عسيكري مباتير فيي
حالة حيدوث نيزاع مسيلح ضيد سيوريا والعيرا مين خي ا اطي تصياريص عاليية جيداً تفيو اسيتيعا
أحواض الخزن في البلدين (سوريا والعرا ) .
قد تثير السدود والمتاريع التركيية وخاصية علي حيوض نهير دجلية قير الحيدود العراقيية وخصوصيا ً
سدي (جزرع وأليسو) متك ت أمنيية فيهياا حييث سيتخل واقعيا ً زراعييا ً جدييداً قير الحيدود وسيتكون
اناك مدن وقرح وحضور سكاني مما قد يثير متك ت أمنية فيها (. )3
وتتمثيا أاييم أايداص المتييروع مين الناحييية اامنيية فييي سيعي تركيييا حيداث تغييييرات ديموغرافيية فييي
المنط ة التي ت طنها غالبية كردية ( 32مليون نسيمة ت ريبيا ً ) ا مين خي ا تحويلهيا الي منط ية جيك
سكاني تتوفر فيها كا المستلزمات الحياتيية وفيرص العميا بغيية تيوطين مياي ر مين  6م ييين تركيي
سعيا ً لتحويا ااكراد ال اقلية في المنط ة المعنية (. )4
ايجياد فاصيا طبيعيي بيين المنياط التيي يعييا فيهيا ااكيراد وال واعيد الخلفيية لمتميردي حيز العميياا
الكردسـتاني الـ )  ( PKKالموجودين في أغل ااحيان فيي الجاني اآلخيـر مين الحيدود الفاصيلة بيين
تركيا والدولتين العيربيتين سيوريا والعيرا ا وكليك بن يا ااكيراد برضياام أو عنيوع بعييداً عين الحيدود
(. )5
مما ت دم يمكين ال يوا ان المزاييا وااايداص التيي تترقبهيا تركييا مين متيروع (الغيا ) قيد تتح ي
بالسهولة التي تتصوراا تركيا ا فهناك مين يعت يد بيحن المتيروع ُيعيد مين الناحيية ا سيتراتيجية تيديدع
الهتاتييةا بسييب التركيي السييكاني للمنط يية التييي بنيييت فيهييا سييدود متييروع جنييو تيير ااناضييوا
(الغا ) ن فهو من الناحية الجغرافية معرض للتخري  .لكا فحن ما يضمن نجال المتيروع التركيي ايو
سعي تركيا إلقنياع جوارايا العربيي (بعيد حيا قضيية ت اسيم ميياه دجلية والفيرات علي أسياس مين حسين
الجييوار) ميين خ ي ا اتفاقيييات ح وقييية وسياسييية واقتصييادية و نمائييية تعاونييية متييتركة .ان السياسيية
المائييية المسييت بلية لتركيييا كا كييان اييدفها ا نفتييال عربي يا ً ا فعليهييا ان تتييرجم سياسييتها اييكه بانفتييال
سياسي واقتصادي و ع مي وث افي عل الدوا العربييةا مميا يسيهم فيي زالية بيكور التيك بيين تركييا
والدوا العربيية وزرع الث ية المتبادلية بيين الطيرفينا وايكا ميا تنتهجيه تركييا الييوم فيي ظيا حكيم حيز
العداليية والتنميييةا حيييث ا نفتييال التركييي ا قتصييادي والسياسييي والدبلوماسييي عل ي محيطييه العربيييا
والمرونة التي تبديها تركيا في موضوع المياه .
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 .أاداص متروع ( أنابي الس م ) ل
تتطلييع تركيييا ميين وراء اقاميية متييروع (أنابييي الس ي م) تح ييي مزايييا ومكاسيي كات ابعيياد اقتصييادية
وسياسية واستراتيجية أبرزاا ما يحتي ل
 .3تحاوا تركيا من خي ا ايكا المتيروع اقيرار مبيدأ (بييع الميياه) والحصيوا علي عائيدات ماليية كبييرع ت يدر
بحيوالي ملييياري دو ر سيينويا ً نظيير بيييع المييياه الي البليدان العربيييةا بمعني آخير م ايضيية المييياه التركييية
بالنفط العربي وبما يخدم تمويا متروع (الغا )  .وقد طرل كلك اليرئيس التركيي ااسيب توركيوت أوزاا
عام 3197ا وقد أثير الموضوع مجدداً في أيلوا /سبتمبر  3117عنيدما أصيدر وزيير الدولية التركيي بيانيا ً
ككر فييه ان تركييا يجي أن تبييع ميااهيا مين نهيري دجلية والفيرات لجيرانهيا فيي الجنيو ا مميا أثيار ردود
فعا من قبا سوريا والعرا (. )1
 .2تحميا تركييا فيمييا ليو تييم تنفييك المتيروع أن تحصييا علي حصيية أكبير مين ا سييتثمارات العربيية المباتييرعا
وحصوا التركات التركية عل حصة من ااسوا العربية لتصريص المنتجات التركية.
 .1تعزيييز دور تركيييا ااقليمييي كعنصييير للتييوازن وا سييت رار والسيي م فيييي منط يية التيير ااوسييط الحافلييية
با ضطرابات والمرتحة في المست با (طب ا ً للتصورات الغربية) لنتوء صراعات وحرو المياه (.)2
 .2تحيياوا تركيييا ميين خ ي ا اييكا المتييروع التمهيييد لهيمنيية اس يـتراتيجية تركييية عل ي المنيياط التييي تزوداييا
بالمياه ا وخل امبراطورية تركية جديدع قوامها المياه .
أن متروع (أنابي الس م) ت ت وقد يرح النور في المست با وكلك بسيب ال ضيايا التيائكة التيي
تواجهها المنط ة وعدم التوصا ال حا  .لكن لو قدر له النجال وتم تنفيكه يتكا خطراً كامنا ً يهيدد ا مية
العربية من ناحيتين اما ل
 امكانية استغ ا تركيا س ل الميياه سيواء بارادتهيا أو تحيت الضيغط الصيهيوني– الغربييا كميا حيدثعنييدما أوقفييت تركيييا تصييدير اليينفط العراقييي عبيير انبييو اليينفط الممتييد داخييا أراضيييها ابييان العييدوان
الث ثيني عل العرا .
 ومن ناحية اخرح فان متروعات كهكه سيوص تيدفع بالمنط ية العربيية الي ا نخيراط فيي نظيام تيرأوسطي ي وم عل تفكيك الروابط العربية– ال وميةا مما يح الدعوع الصهيونية علي اقامية سيو
تيير أوسييطية متييتركة عليي اسيياس التكامييا بييينل العماليية المصييريةا ا مييواا الخليجيييةا المييياه
التركيةا والت نية (ا سرائيلية) .
ممييا ت ييدم ميين طبيعيية وأبعيياد و أاييداص متيياريع تركيييا المائييية يتضييح بييحن تركيييا تسييع ان تكييون قييوع
اقتصادية وسياسية عل حسا مصلحة الدوا المتتاطئة معها في نهري دجلة والفيرات ا وتصير علي نهجهيا
فييي تنفييييك برامجهيييا المائييييةا بيييالرغم مييين ا عتراضيييات عليهيييا مييين قبيييا العيييرا وسيييوريا بصيييفتهما دولتيييين
متضررتين .ومخالف ة كلك لل واعد وال رارات الدولية التي تنظم عملية استثمار المياه المتتركة بين الدوا.
وأخيييراً نييرح بييحن المتييروعين التييركيين (الغييا ) و (أنابي ي السيي م) متييداخلين فييي ا بعيياد السياسييية
وا قتصيادية واامنيية ا فمتييروع ميياه (أنابيي السي م) سييكون المكميا العملييي للتوجهيات وا ايداص التركييية
المتوخاع من السدود المائية ضمن متروع جنو تيرقي ااناضيوا (الغيا ) للوصيوا الي سييطرع تركييا علي
المياه .

1

2
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الخاتمة
تتطلع تركيا من خ ا استخدام وفرتها المائية للتدخا بتكا مباتر في تأون المنط ة وفيرض نفسيها
ك يوع مييأثرع مفيير منهييا فييي عملييية اعييادع تتي كيا الخريطيية الجيوسياسييية للتيير ااوسييط التييي تسييارعت مييع
نتو حر الخليرا وقد اثبتت المياه انها (س ل) ووسيلة فعالة فيي خدمية ايكه ا سيتراتيجية  .وعلييه ت تيرل
أن ييرع ن ييا الميياء ال ي دوا المنط يية ا بييا وتلبييية حاجاتهييا ميين المنتجييات الزراعييية والغكائييية بفضييا المسيياحات
الكبيرع ا لتي يرويها متروع (الغا ) مما يمهيد السيبيا سيترداد تركييا مركزايا كدولية ميأثرع فيي المنط ية بعيد
ان ف دته مع تمز أوصاا ا مبراطورية العثمانية ونتحع الدوا العربية المست لة .
ورغم التكاوي وا حتجاجات والتهدييدات ليم تيتمكن سيوريا والعيرا مين الحيلولية دون مواصيلة العميا
ع ل تنفيك متروع (الغا ) التركي با انهما لم يتوص ال اتفيا أو معاايدع ت اسيم ميياه النهيرين ا وكليك بعيدع
أسبا أامها ل
 .3غيا قانون دولي يموا ت اسم الموارد المائية المتتركة وادارتها .
 .2افت اد التنسي بين بغداد ودمت اللتين تربطهما أية ع قة دبلوماسية آنكاك .
 .1ا لحر بين العيرا واييران التيي فرضيت علي العيرا اقامية ع قيات طيبية ميع تركييا ا مميا حياا دون
الرد بفاعلية ضد السياسة المائية التي تنتهجها تركيا .
 .2عدم قدرع سوريا الوقوص منفردع ضد تركيا .
ومما ت دم توصا الباحث ال ا ستنتاجات التالية ل
 .3رفضييت تركيييا كييا ا تفاقيييات البروتوكييو ت الموقعيية منييك عييام  3122وضييلت تتمسييك بح ي السيييادع
المطل ة عل مياه نهري دجلة والفرات .
 .2لتركيا اايداص اقتصيادية وسياسيية وأمنيية وعسيكرية مين وراء متياريعها المائيية تسيع مين خ لهيا
ان تكون قوع اقتصادية وسياسية عل حسا الدوا المتتاطئة معها (سوريا والعرا ).
 .1ب دأ العرا ينت ا من حالة ا ست رار المائي الي حالية العجيز الميائي بسيب مخياطر المتياريع المائيية
التركية .
 .2ان المتاريع المائية التركية الم امة عل نهري دجلة والفرات من تيحنها التيحثير علي نوعيية الميياه
وزيادع ملوحتهاا مما يعني عدم ص حيتها غراض التر والري وغيراا .
 .6تسع تركيا من وراء متاريعها المائية الضغط عل العر لتح ي معادلة (المياه م ابا النفط) .
 .6اناك متروع طمول ربما ست وم به تركيا مسيت ب ً ايو تجيارع الميياه وكليك بن يا وبييع الميياه العكبية
ال دوا الخلير العتربي و (اسرائيا) غير انبو الس م من اراضيها.
وعليه يمكن طرل التوصيات التالية ل
 .3تفعيا عما اللجنة الفنية للمياه الدوليية المتيتركة بيين العيرا وتركييا وسيوريا ل سيراع فيي التوصيا
ال قسمة عادلة للمياه المتتركة بين الدوا الث ث .
 .2حيث تركييا علي ضيرورع التوصيا الي ابيرام اتفاقييات ملزمية وبضيمان ااميم المتحيدع لت سييم الميوارد
المائية المتتركة بين تركيا وسوريا والعرا قسمة عادلة .
 .1وضيع سياسيية مائيية موحييدع لسييوريا والعيرا تكييون واضيحة ودقي يية سييتثمار الميوارد المائييية علي
الوجه اامثا ا وادارتها ادارع كفوءع .
 .2تعد المياه المتتركة ح ا ً طبيعييا ً لليدوا المتتياطئة علي حيوض النهير ا ليكا ينبغيي عيدم التجياوز علي
اكا الح من قبا أي طرص من ا طراص .
 .6العميا علي مواجهيية تييحة المييياه باعتميياد سي ي ا راضيي الزراعييية ميين خي ا ادخيياا منظوميية الييري
الحيديث الي جمييع مفاصيا العمليية الزراعيية والتييي تسيتهلك كمييات كبييرع مين الميياه مثيا منظوميية
الري بالرا او بالتن يط وغيراا.
 .6اعتما د المتروعات الخزنية لخزن الفيائض مين الميياه خاصية فيي موسيم ا مطيار ل سيتفادع منهيا فيي
موسم الجفاصا وعدم ادراا .
 .7رفض فكرع اعتبار المياه الدولية المتتركة سلعة اقتصادية ن اكا مخالص ل واعد ال انون الدولي.
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الهواما والمراجع
 .3ج ا معيوضا متيكلة ميياه الفيراتا التطي ورات والجواني ا قتصيادية والسياسيية وال انونييةا جامعية
ال اارعا  3113ا ص . 232
 .2محمود ابو زيدا المياه مصدر للتوتر في ال رن  23ا مركز ااارام للترجمة والنتيرا ال ياارعا 3119
 .ص . 29
 .1حامد سلطانا ال انون الدولي العاما دار النهضة العربيةا ال اارع ا  . 3179ص . 636
 .2تيبكة المعلوميات (ا نترنيت) ل http : // WWW. Ahram . org . eglacpss / ahram /
2001/1
 .6تيوكت حسيينا ال واعييد الدولييية لتنظيييم اسييتغ ا مييياه اانهييار الدوليييةا مجليية الباحييث العربيييا لنييدنا
العدد  22ا سبتمبر  . 3112ص . 27
 .6داليا اسماعيا محمد ا المياه والع قات الدوليةا مكتبة مدبوليا ال اارعا  . 2226ص ص 29- 26
) كانت سوريا ت ع تحت ا نتدا الفرنسيا والعرا تحت ا نتدا البريطاني .
 .7عبييد العزيييز تييحادع المنصييورا المسييحلة المائييية فييي السياسيية السييورية تجيياه تركيييا ا مركييز دراسييات
الوحدع العربيةا بيروتا كانون الثاني  /يناير  . 2222ص ص . 362 – 321
 .9حسييون جاسييم العبيييديا حيير المييياها سلسييلة بحييوث اسييتراتيجية ا جامعيية النهييرين ا كلييية العلييوم
السياسية  /قسم ا ستراتيجيةا العدد الثانيا نيسان  2229ا ص . 36
 .1احميد عميير اليراويا دراسييات فيي ا قتصيياد العراقيي بعييد عيام  2221ا وزارع التعليييم العيالي والبحييث
العلميا الجامعة المستنصريةا مركيز المستنصيرية للدراسيات العربيية والدولييةا دار اليدكتور للعليوما
بغدادا  . 2221ص . 321
 .32كيريم محميد حمييزع ا اابعياد ا جتماعييية لمتيروع  GAPالتركييي ا مجلية دراسييات اجتماعيية ا بيييت
الحكمةا العدد  7ا  . 2222ص . 21
 .33عبيد السيتار سيلمان حسيين ا متييروع جنيو تير ااناضيوا ( الغيا  - ( GAPالجواني الفنيييةا
مجلة دراسات اجتماعيةا بيت الحكمة ا العدد  7ا  . 2222ص . 22
 .32مجموعييية مييين الميييألفين ا ترجميييةل سيييعد الطويييياا الصيييراع حيييوا الميييياها مركيييز البحيييوث العربيييية
واافري ية ا ال اارع ا مكتبة مدبوليا  . 2226ص61
 .31فأاد قاسم ااميرا الموازنة ال مائيية فيي العيرا وأزمية الميياه فيي العيالم ا بغيداد ا دار الغيد ا . 2232
ص . 362
 .32عبييد العزيييز تييحادع المنصييورا المسييحلة المائييية فييي السياسيية السييورية تجيياه تركيييا ا مركييز دراسييات
الوحدع العربيةا بيروتا كانون الثاني  /يناير  . 2222ص . 362
الكما لييية وأزمييات الهوييية فييي تركيييا ا تييركة رييياض الييريس
 .36محمييد نييور الييدين ا حجييا وحييرا
للكت والنتر ا لندن ا  . 2223ص . 92
 .36لمزيد من المعلومات راجع ل عبد الستار سلمان حسين ا مصدر سب ككره  .ص . 12
 .37عمر كاما حسن ا مصدر سب ككره  .ص . 261
 .39فأاد قاسم ااميرا مصدر سب ككره  .ص . 366
 .31علييي غال ي عبييد الخييا ل ا المتيياريع الحالييية والمسييت بلية فييي دوا أعييالي النهيير  ...ا مجليية الباحييث
العربي ا مركز الدراسات العربية ا لندن ا العدد  22ا  . 3112ص . 31
 .22فأاد قاسم اامير ا مصدر سب ككره  .ص . 366
 .23نفس المصدر  .ص . 367
 .22أيمن عبد الحميد البهلوا ا ا طماع الخارجية في المياه العربيية الحيرو ال ادمية ا دار السوسين
للنتر ا سوريا ا  . 2222ص . 26

 .21نفس المصدر  .ص . 26

مجلة العلوم ا قتصادية واإلدارية

المجلد 39

العدد 66
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المشاريع المائية التركية في حوضي دجلة والفرات ..األهداف والنوايا
 .22عبد الستار سلمان حسين ا مصدر سب ككره  .ص . 13
 .26عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره  .ص . 372
 .26مجموعة مألفين ا مصدر سب ككره  .ص . 263
 .27نفس المصدر  .ص . 262
 .29لمزي د من المعلومات راجع ل حامد عبيد حداد ا السياسيات المائيية التركيية وانعكاسياتها علي مسيت با
الزراعة في العيرا ا مجلية ا سيتاك ا كليية التربيية  /ابين رتيد ا جامعية بغيداد ا  . 2221ص - 711
. 712
 .21غييدير محمييد سييجاد عبييد العبيييدي ا ا ميين المييائي العربييي والتحييديات االسياسييـية وا قتصاديييـة...ا
رسييييييييالة ماجسيييييييييتير ( غيييييييييير منتيييييييييورع ) ا كليييييييييية العليييييييييوم السياسيييييييييية ن جامعييييييييية صيييييييييدام
( النهرين حاليا ً ) ا  . 2222ص.71
 .12داليا اسماعيا محمد ا مصدر سب ككره  .ص . 362
 .13عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره  .ص . 312
 .12عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره  .ص . 366
 .11عمر كاما حسن ا مصدر سب ككره  .ص . 266
 .12نفس المصدر  .ص . 266
 .16غدير محمد سجاد عبد العبيدي ا مصدر سب ككره  .ص . 73
 .16عمر كاما حسن ا مصدر سب ككره  .ص . 267
 .17نفس المصدر .ص . 267
 .19نفس المصدر .ص . 267
 .11غدير محمد سجاد عبد العبيدي ا مصدر سب ككره  .ص .61
 .22عبد العزيز تحادع المنصور ا مصدر سب ككره  .ص . 312
 .23لمزيد من المعلومات راجع ل
 عبد العزيز تحادع المنصورا مصدر سب ككره  .ص . 312 عمر كاما حسنا مصدر سب ككره  .ص . 271. .22عبد العزيز تحادع المنصورا مصدر سب ككره  .ص . 312

