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التوجهات الحديثة في الستراتيجية المائية بين
(العراق سوريا ـ تركيا)

عمي ياسين عبد اهلل
المقدمة

ٌمكن القول وباختصاران مشكلة المٌاه جزء حٌوي من كل القضاٌا المتشابكة بٌن
كل من تركٌا وسورٌا والعراق ,أذ أن تركٌا تمتلك من المٌاه ما ٌكفٌها بل ما ٌفٌض عن
حاجتها لمختلف االستخدامات ولعشرات السنٌن وبالتالً فالممارسات المائٌة التركٌة وطٌدة
الصلة بغٌرها من المنطلقات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالٌدلوجٌة التً تحكم سلوك تركٌا.
لذلك فأن قٌام تركٌا باقحام مورد المٌاه فً النزاعت السٌاسٌة من خالل اقامة
مشارٌع الخزن والسدود الضخمة على نهر دجلة والفرات وبشكل منفرد دون التشاور مع
سورٌا والعراق دولتا المصب سٌؤثر بالتأكٌد على استخدامات المٌاه وبالتحدٌد االستخدام
الزراعً ,اذا ماعلمنا ان سورٌا والعراق ٌشهدان زٌادة سكانٌة تعد من اعلى الزٌادات فً
العالم.
ااوًال :مشكلة البحث
تكمن فً ( قٌام تركٌا ببناء العدٌد من مشارٌع الخزن والسدود الضخمة على نهر
دجلة والفرات مستغلة وقوع منابع النهرٌن داخل اراضٌها وغٌر ملتزمة بااالتفاقٌات
الموقعة بٌنها وبٌن سورٌا والعراق ).
ثانٌا :فرضٌة البحث
من خالل مشكلة البحث ٌمكن صٌاغة فرضٌة البحث على النحو االتً.:
( هل ان السدود التركٌة ستؤدي الى خفض كمٌة ونوعٌة المٌاه الواردة الى سورٌا والعراق
والذي سٌنعكس بالتالً على المساحات الزراعٌة ؟ وماهً الستراتٌجٌة الواجب اتباعها
لمواجهة مشكلة المٌاه مع تركٌا ؟ ).
ثالثا ًال :هدف البحث
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ٌهدف البحث الى الكشف عن مشكلة المٌاه مع تركٌا وكٌفٌة المواجهة.
راببا ًال :حداد منطقة البحث امنهج البحث
أنطالقا ً من أن سورٌا والعراق وحدة جٌوبولتكٌة واقتصادٌة ومصٌرٌة واحدة فان
حدود البحث شمل الموارد المائٌة فً سورٌا والعراق على أعتبار أن االمن المائً العراقً
مرتبط بااالمن المائً السوري وكالهما مكمل لالخر .اما منهج البحث فقد اعتمد الباحث
فً بحثه المنهج الوصفً التحلٌلً .
المبحث اوال
1ـ 1الماارد المائٌة االمٌزان المائً للدال ( تركٌا  ،سارٌا  ،البراق )
ااوًال :تركٌا
تعد تركٌا من الدول التً تتمٌز بوفرة فً الموارد المائٌة حتى ان البعض ٌصفها
بكونها دولة ذات تخمة مائٌة .حٌث تسقط علٌها كمٌات من االمطار تقدر بحدود
()600ملٌار م /3سنة )1( .أما المٌاه السطحٌة فٌوجد فها (  )26حوضا مائٌا تبلغ مساحتها
(766780كم )2(.)2مجموع اٌرادها المائً بحدود ( )214ملٌارم/3سنة )3(.وبذالك تحتضن
داخل اراضٌها بحٌرة كبٌرة من المٌاه العذبة تمتد شراٌٌن انهارها داخل بلغارٌا والٌونان
واواسط أسٌا وسورٌا والعراق أضافة الى أنهارها الداخلٌة كنهري سٌحون وجٌحون .فضال
عن وجود مٌاه جوفٌة تقدر بحدود(

 )9,5ملٌار/م  3وضعف هذه الكمٌة من الٌنابٌع

()4

والعٌون.

ثانٌا ًال :سارٌا
تعد سورٌا من الدول الفقٌرة بالموارد المائٌة اذا ماقورنت بتركٌا والعراق  .وٌمكن
تقسٌم مواردها المائٌة الى .:
أ .االمطار .:تتصف االمطار فً سورٌا بعدم الثبات واختالف كمٌاتها الهاطلة  .فٌقدر
مجموع الهطول المطري السنوي بحدود(  )48ملٌارم /3سنة )5( .وٌمكن القول ان اكثر من
ثلثً الهطول المطري ٌذهب بالتبخر والتسرب.
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ب .المٌاه الجوفٌة .:تتوزع المٌاه الجوفٌة السورٌة على سبعة أحواض رئٌسٌة هً (دمشق,
الٌرموك,العاصً ,الساحل,حلب ,الفرات ,البادٌة).وتقد روارداتها المائٌة المتجددة بحدود
()6

( )2,7ملٌارم /3سنة.

ج .المٌاه السطحٌة .:وتقسم المٌاه السطحٌة فً سورٌا الى االنهارالداخلٌة التً تسٌرضمن
الحدود السورٌة ( كالخابور,والبلٌخ,والسن,والساجور,وبردى,واالعوج,وبانٌاس) .وتقدر
()7

حجم مٌاه هذه االنهار والٌنابٌع بحدود( )6,45ملٌارم/3سنة .

وتوجد أنهار دولٌة مشتركة مع تركٌا ولبنان واالردن وهً (الفرات ,دجلة ,عفرٌن
,جفجغ,قوٌق,الساجور,العاصً ,الكبٌر الجنوبً ,والٌرموك) ,ومن بٌن اهم هذه االنهار
ٌعد نهر الفرات المشترك بٌن سورٌا وتركٌا ذا اهمٌة مصٌرٌة لسورٌا  .حٌث بلغت
واردات نهر الفرات عند دخوله االراضً السورٌة التركٌة

500م/3ثا أوما ٌقارب

من( )%42من الكمٌة الداخلة والتً تقدر بحدود(  )6،622ملٌارم /3سنة  )8( .هذاباالضافة
()9

الى مٌاه نهردجلة التً توفر لسورٌة بحدود( )3،642ملٌارم/3سنة .
ثالثا ًال :البراق

ٌمكن القول أن الوضع المائً فً العراق نوعا ما افضل من سورٌا اال ان هذا االمر
الٌلغً مخاطر المشارٌع المائٌة التركٌة واثرها فً نقص كمٌة المٌاه الواردة الى العراق
وتردي نوعٌتها االمر الذي له تأثٌرمباشر فً حجم االحتٌاجات المائٌة المستقبلٌة .وٌمكن
تقسٌم الموارد المائٌةالحالٌة فً العراق الى :ـ
أـ االمطار:ـ ٌقدر اجمالً ماٌسقط من امطار فوق العراق
بحدود( )99,865ملٌارم /3سنة)10( .غٌرأن الجزء االكبر منها ٌضٌع بالتبخروالتسرب
خصوصا"فً وسط وجنوب وغرب العراق.
ب ـ المٌاه الجوفٌة :ـ تعد من المصادر الستراتٌجٌة لموارد المٌاه فً العراق وخصوصا"
فً المناطق التً تعانً من انعدام المٌاه السطحٌة حٌث قدرت وارداتها المائٌة المتجددة
()11

بحدود ( )3,419ملٌارم /3سنة.

ج ـ المٌاه السطحٌة :ـ تتمثل المٌاه السطحٌة فً العراق بنهري دجلة والفرات باالظافة الى
بعض الروافد حٌث ٌلتقٌان قرب القرنة لٌكونان شط العرب  .وتقدر كمٌة مٌاه النهرٌن من
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عام 1930الى عام  1970بحدود ( )80ملٌار م/ 3سنة منها ( )50ملٌار م/3سنة لنهر دجلة
و( )30ملٌار م / 3سنة لنهر الفرات اال أن هذه الكمٌة أنحفضت بعد قٌام تركٌا بانشاء
مشروع ال(  )GApلتصل الى (  )45,7ملٌار م / 3سنة لنهر دجلة و(  )8,6ملٌار لنهر
الفرات  )12(.والخارطة رقم ( )1تبٌن أمتداد نهر دجلة والفرات فً كل من تركٌا وسورٌا
والعراق .
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المصدر /الخارطة من عمل الباحث باوعتماد على  ،ماٌكل كلٌر ،الحراب على
الماارد  ،دار الكتاب البربً

،بٌرات،2002،ص.197

1ـ 2المٌزان المائً فً دال النزاع
ااوًال :تركٌا
تشٌرالدراسات الى أن أحتٌاجات تركٌا المائٌة لالغراض الزراعٌة أو لغٌرها كانت
محدودة ولكنها أخذت بالتصاعد وستزداد تبعا ً لتزاٌد النمو السكانً للتطور الحاصل فٌها
بأضافة مساحات جدٌدة بحاجة للري  .حٌث بلغ عدد سكان تركٌا (  )54ملٌون نسمة عام
 1988بمعدل نمو (  )%2,4وفً ضوء نفس الزٌادة السكانٌة فان هذا العدد بلغ (

)68

ملٌون نسمة عام  2000وسٌصل الى (  )91ملٌون نسمة عام  )13(.2025فً حٌن قدرت
الموارد المائٌة المتاحة لتركٌا بحدود (  )214ملٌار م /3سنة  .وقدرت المسحوبات منها عام
 2000بحدود (  )19,5ملٌار م ٌ 3خصص (  )%42من هذه الكمٌة لتلبٌة االحتٌاجات
المنزلٌة والصناعٌة فٌما تستوعب الزراعة (  )%58من هذه الموارد  ,أما فً عام 2025
()14

فٌتوقع أن تصل االحتٌاجات بحدود ( )26,28ملٌارم.3

نستشف من عرضنا هذا أن تركٌا تتمتع بوفرة مائٌة حتى عام  2025وهذا ٌقودنا الى
التسأل عن ماهً حقٌقة نواٌا قٌام تركٌا ببناء العدٌد من السدود العمالقة ضمن مشروع
( )GAp؟ وماهً أهداف التروٌج لمبدا بٌع المٌاه ؟
ثانٌا :سارٌا
هناك تقدٌرات مختلفة الجمالً أٌرادات سورٌا والعراق من المٌاه وأغلب هذه
التقدٌرات تم أعتمادها قبل أنشاء السدود التركٌة ومن ثم تم حساب الطلب على المٌاه وكانت
اغلب النتائج التً صدرت عن هذه الدراسات هً نتائج اٌجابٌة  .ولكن لكً تكون النتائج
اكثر دقة فقد تم فً بحثنا هذا تقدٌر الموارد المائٌة ضمن الواقع المائً الموجود فعالًًً ًً
والذي تأثر بالمشارٌع المائٌة التركٌة وابرزها مشروع (  .)GApومن أجل اعطاء صورة
واضحة عن الطلب على المٌاه فً سورٌا وافاق المستقبل نورد الجدول (  )1الذي ٌوضح
الطلب على المٌاه فً سورٌا حتى عام . 2025
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الجدول ( )1الطلب على المٌاه فً سورٌا  2000ـ 2025

تبداد

البام

الماارد المائٌة

الطاب على المٌاه

(ملٌارم/3سنة)

(ملٌارم/3سنة)
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ن
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ٌوضح الجدول (  )1أن الموارد المائٌة السورٌة فً عام
ملٌار م /3

سنة  ,فً حٌن ان الطلب على المٌاه بلغ (

 2000بلغ ( )19,414

 )11,838ملٌار م /3سنة محققا ً

فائضا ًمائٌا ً مقداره (  )7,576ملٌار م 3/سنة  .أما فً عام  2010ومع أفتراض ثبات كمٌة
المٌاه فً سورٌا وتزاٌد السكان بنسبة (  )%3,8فعندها سٌصل الطلب على المٌاه لمختلف
االستخدامات الى (  )16,266ملٌارم / 3سنة محققاًاٌضاًفائضاًمائٌاًٌقدر بحدود( )3,148
ملٌارم /3سنة  ,وفً عام  2025ومع ثبات نفس كمٌة المٌاه ونفس معدل النمو فأن الطلب
على المٌاه ٌتوقع ان ٌصل بحدود(

 )28,922ملٌار م  /3سنة محققا ً عجزاًمائٌا ً بحدود(

المٌاهترك
مصادرعلى
سورٌا
ااوراضًحمل
بالتالً الى
لدراساتسٌؤدي
المشكلة مما
تكمن
سنة وهنا
عمل/ 3
ملٌار م
)9,508
استخداماتها فً
القاحلة ":
المناطق الجافة
المركز البربً
باوعتماد على
الباحث
الجدال من
المصدر:
الاطن البربً "،أعمال النداة البربٌة الثانٌة  ،الكاٌت  8 ،ـ10أذار ، 1997ص. 92
مساحات كبٌرة من االراضً الزراعٌة دون استثمار واالعتماد على الخارج من أجل تأمٌن

الغذاء.
ثالثا ًال :البراق
ٌمكن القول ان العراق هو البلد الوحٌد فً المشرق العربً الذي ٌتمتع بااالكتفاء
الذاتً فً الزراعة القائمة على الري  ,اال أن هذا االكتفاء مهدد بالتراجع مستقبال" بسبب
جملة من العوامل أهمها أرتفاع الزٌادة السكانٌة فً العراق الذي ٌقابله أرتفاع مستوى
المشارٌع المائٌة فً تركٌا  .والجدول ( ٌ )2وضح الطلب على المٌاه فً العراق حتى عام
. 2025

428

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

الجدول ( )2الطلب على المٌاه فً العراق لعام  2000ـ 2025

تبداد
السكان
(ملٌان
نسمة)

الماارد المائٌة

الطلب على المٌاه

نصً

(ملٌارم)3

(ملٌارم)3

ب
الفرد
من

سطحٌة
ذات
منشأ
داخلً

جافً إجمال شر
ة

ي

ب

صنا
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زراع اوجم
ة

الً

الماا
رد
(م/ 3

الفجا
ة
المائً
ة
(ملٌار
م)3

السنة

اخارجً

)
20

24.40

00

4

20

34.75

10

9

20
25

54.3

54.3

54.3 59.83

2,2 1.4 57.7 3.41
9

19

97

29

2,5 2.2 57.7 3.41
9

19

20

93

3,5 4.7 57.7 3.41
9

19

44

58
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42

68

5

204 73,3 68,5
70

83

6

121 86,8 78,5
54

56

8

+
5,85
1
15,6
64
29,1
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المصدر :الجدال من عمل الباحث بااوعتماد على ":المركز البربً لدراسات المناطق
الجافة ااوراضً القاحلة،

"مصادر المٌاه ااستخداماتها فً الاطن البربً "،أعمال

النداة البربٌة الثانٌة  ،الكاٌت 8 ،ـ  10أذار  ،1997ص.92
وٌوضح الجدول (  )2أن أجمالً الموارد المائٌة فً العراق عام

 2000بلغ

( )57,719ملٌار م/ 3سنة  ,فً حٌن ان الطلب على المٌاه بلغ (  )51,868ملٌار م / 3سنة
محققا" فائضا" مائٌا" مقداره ( )5,851ملٌار م /3سنة  .أما فً عام  2010ومع أفتراض
ثبات كمٌة المٌاه فً العراق وتزاٌد السكان بنسبة (

 )%3,6فعندها سٌصل الطلب على

المٌاه لمختلف االستخدامات الى ( )73,383ملٌار م/ 3سنة محققا" فجوة مائٌة تقدر بحدود
()15,664ملٌار م  /3سنة  .وفً عام  2025ومع افتراض ثبات نفس كمٌة المٌاه ونفس
معدل النمو فأن الطلب على المٌاه ٌتوقع أن ٌصل بحدود (

 )86,856ملٌار م /3سنة

محقاًعجزاً مائٌا ً بحدود (  )29,137ملٌار م /3سنة  .وهذا العجز ستكون له انعكاسات
مباشرة على حجم المساحات المزروعة ومن ثم االمن الغذائً .
ومن خالل استعراضنا هذا نجد ان سورٌا والعراق سٌمران بازمة مائٌة مرتقبة تكمن
فً اختالل التوازن بٌن ماهو متاح من الموارد المائٌة والطلب علٌها وبالتالً ظهور عجز
مائً مرتقب وسوف تزداد نسبة هذا العجز بمرور الوقت  ,ومرد ذلك الى جملة من
االسباب أهمها قٌام تركٌا باتباع سٌاسة مائٌة فردٌة فً أدارة واستغالل مٌاه النهرٌن من
خالل القٌام بانشاء مجموعة من المشارٌع أهمها مشروع (.)GAp
1ـ 3المشارٌع المائٌة التركٌة
عندما ٌحاول االتراك أحصاء مصادر قوتهم فً عالم تتقلص فٌه اهمٌتهم االستراتٌجٌة فً حلف
شمال االطلسً وتهدد وحدة اراضٌهم مشكلة كردٌة متفاقمة فً جنوب شرق االناضول عند ذلك تتجه
افكارهم نحو المٌاه العنصر المهم فً المنطقة لذا قامت خالل السبعٌنات فً تنفٌذ مشروع ال(

)GAp

لتحقٌق هدفها االستراتٌجً المتمثل بلعب دور سٌاسً واقتصادي مؤثر فً المنطقة وادخلت الى دائرة
هذا الهدف (مشروع انابٌب السالم التركً)  .وعلى هذا االساس سنتناول المشارٌع المائٌة التركٌة من
خالل المطلبٌن االتٌٌن  :ـ

ااوًال :مشراع جناب شرق اوناضال ()GAp
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ٌرتبط مشروع جنوب شرق االناضول ( )Great natio projectوالمعروف بمشروع ( )GAp
ارتباطا ً وثٌقا ً بنهري دجلة والفرات حٌث ٌقوم علٌهما  ,وٌعد اكبر مشروع للتنمٌة االقتصادٌة واالقلٌمٌة
فً تارٌخ تركٌا  .وهومشروع متعدد االغراض والجوانب  ,حٌث ٌتضمن(  )13مشروعا ً أساسٌا ً للري
وتولٌد الطاقة الكهربائٌة عن طرٌق ( )21سداً ـ منها (  )17سداً على نهر الفرات و( )4سدود على نهر
دجلة  ,كما ٌتضمن أقامة ( )7محطات كهرومائٌة على النهرٌن وروافدهما أنظر خارطة رقم (. )15(.)3

الجدول ( )3وحدات مشروع جنوب شرق االناضول ()GAp

اسم الاحدة

انتاج الطاقة الكهرامائٌة
( (ملٌار ك.ا.س)سناٌا ًال

المساحة
المراٌة
( الف هكتار )

مشراع الفرات اودنى

8 ،245

706 ، 204

مشراع قرة قاٌا

7 ،345

ـ

مشراع الفرات الحدادي

3 ، 170

ـ

مشراع سراج ـ بازكً

0 ،107

146 ،500

مشراع غاكصا ـ اربان

ـ

82 ، 685

مشراع ادي ٌامان ـ كاهتا

0 ، 509

77 ، 409

مشراع غازي عنتاب

ـ

98 ، 000

مشراع دجلة ـ قرال قٌزي

0 ، 442

126 ،080

مشراع باطمان

0 ، 483

37 ، 744

مشراع باطمان ـ سٌلان

1 ،5

213 ،000

مشراع جرزان

0 ، 315

60 ،000

مشراع الٌسا

3 ، 730

ـ

مشراع جزرة

1 ، 208

121 ، 000

المجماع

27 ، 063

1 ، 659 ،652

المصدر :عبد البزٌز شحاذة المنصار ":المسألة المائٌة فً السٌاسة السارٌة تجاه تركٌا
"،مركز دراسات الاحدة البربٌة ،بٌرات  ،ط ، 2000 ،1ص. 167
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وٌغطً المشروع ست محافظات تركٌة وهً  :غازي عٌنتاب (  , )Gaziaوادي
ٌامان (

 , )Adiyamanواورفة (

 , )urfaودٌاربكر (

, )Diyar

bakir

وماردٌن( , )mardianوسٌرت ( , ) sirtوتبلغ المساحة التً ٌشملها المشروع ( )73,863
الف كم  2أي مانسبته (  )%9,5من المساحة االجمالٌة لتركٌا .
المشروع أن ٌنتهً خالل العام

( )16وكان مقرراً لهذا

 2010على أن ٌتم تأمٌن مبلغ (ملٌاروثالثمائة ملٌون

دوالر) كل عام  ,لٌصل أجمالً نفقات المشروع منذ بداٌته فً مطلع السبعٌنات نحو ( 35
ـ )40ملٌار دوالر .

()17

)GAp

أما االهداف والطموحات التً تحاول تركٌا تحقٌقها من وراء مشروع (

فٌمكن تقسٌمها الى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن هما (االهداف السٌاسٌة واالهداف االقتصادٌة )
1ـ االهداف السٌاسٌة
 أستخدام المٌاه كورقة ضغط على سورٌا والعراق  ,حٌث تعتقد تركٌا أن سورٌا والعراق
ٌقومان باٌواء ودعم مقاتلً حزب العمال الكردستانً (.) pkk
 محاولة تركٌا مقاٌضة المٌاه بالنفط العربً وجاء هذا التوجه على لسان رئٌس الوزراء
التركً (أنذاك) سلٌمان دٌمٌرٌل فً حفل تدشٌن سد أتاتورك بقوله ( أن أبار النفط لهم
ومنابع المٌاه لنا وأن من حق تركٌا التحكم بمٌاه دجلة والفرات وحتى أخر نقطة حدودٌة )
()18

.

 تسعى تركٌا فً أن ٌكون لها موقع مؤثر فً النظام العالمً الجدٌد بعد تضائل االهمٌة
()19

االستراتٌجٌة لها فً حلف شمال االطلسً بعد انهٌار المعسكر االشتراكً.
2ـ االهداف االقتصادٌة

 تسعى تركٌا لتكون سلة غذاء (الشرق االوسط) وبخاصة الوطن العربً الذي قدرت قٌمة
وارداته من الموارد الغذائٌة بحدود ( )50ملٌار دوالرعام . 2000

()20

ٌ هدف المشروع الى ري (  )2ملٌون هكتار بحلول عام  2010من االراضً الزراعٌة
() 21

وانتاج طاقة كهرومائٌة تقدر سنوٌا ً بحدود ( )27,4ملٌار كٌلو واط سنوٌا ً .
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ٌ سهم المشروع فً رفع معدل الدخل القومً التركً بنسبة (

 )%7وخفض معدل

التضخم السنوي الى حوالً (  )%4مع توفٌر( )3مالٌٌن فرصة عمل كثٌر منها للقروٌٌن
االكراد.

()22

 فتح منافذ التسوٌق والخبرة الفنٌة والتكنولوجٌة التركٌة خاصة فً مجال المٌاه والري
واستصالح االراضً مما ٌساعد الشركات التركٌة الى الدخول الى السوق الشرق اوسطٌة
لتنفٌذ مشروعات مائٌة.
والجدٌر بالذكر أنه اذا كان مشروع (  )GAPسٌحقق لتركٌا مزاٌا عدٌدة القتصادها
الوطنً وأمنها القومً وٌعززدورها االقلٌمً المرتقب فأنه له أثاره السلبٌة الكبٌرة فً كل
من سورٌا والعراق ,ولبٌان أهم المشكالت التً تسببها المشارٌع المائٌة التركٌة حٌال
سورٌا والعراق سنقوم بدراستها وفق االتً  :ـ
 1ـ مشكلة تناقص الوارد السنوي لنهري دجلة والفرات
عند االنتهاء من بناء جمٌع السدود التركٌة فً اطار مشروع الـ (  )GAPفأن حجم
تخزٌنها سٌبلغ (  ) 89,56ملٌارم  )23(.3وهذا ماٌعادل ثالثة أمثال مجموع الوارد المائً
الوسطً السنوي لنهر الفرات تقرٌبا ً والذي ٌبلغ (

 )31ملٌارم /3سنة  ,وبحسب أتفاقٌة

 1987فقد تعهدت تركٌا بتزوٌد سورٌا (  )500م /3ثا من نهر الفرات أو(  )15,75ملٌار
م /3سنة  ,وتقدر االحتٌاجات المائٌة للمشارٌع التركٌة على نهر الفرات عند اكتمالها بحدود
( )15,25ملٌار م , 3واالحتٌاجات السورٌة بحدود( )6,7ملٌار م 3فأن ما سٌصل من مٌاه
النهر الى الحدود العراقٌة السورٌة سٌكون بحدود () 8,43

()24

ملٌار م.

أما معدل وارد نهر دجلة عند الحدود التركٌة فٌبلغ (  )21ملٌار م  3وٌبلغ االحتٌاج
المائً للمشارٌع التركٌة عند أنجازها بحدود (  )6,2ملٌار م ٌ 3ضاف الٌها المٌاه الالزمة
الرواء مساحة ( )227الف هكتار المخطط الروائها على حوض النهر فً سورٌا لذلك فأن
الحصة المتبقٌة للعراق تقدر بحدود (  )10ملٌار م  )25(. 3وهذا ٌعنً أن (  )%50فقط من
مٌاه النهر ستصل الى العراق وهو ما ٌنذر بكارثة مالم ٌتم التفاهم حول هذه المسألة .
وتجدر االشارة الى ان تركٌا تخطط ضمن مشروع (

 )GApلري اكثر من ( )2
()26

ملٌون هكتار ,مقارنة ب(  )153الف هكتار قبل الشروع بتنفٌذ مشروع ال( . )GAp
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هذه التنمٌة الزراعٌة ضمن مشروع ا ل ) (Gapبالشك ستكون على حساب المساحات
الزراعٌة فً سورٌا والعراق ألن كال البلدٌن ٌعتمد على حاجته الزراعٌة بالكامل على مٌاه
نهري دجلة والفرات .حٌث شكلت االراضً المزروعة فً العراق حتى بداٌة السبعٌنات
( )7,6ملٌون هكتار  ,وفً عام

 1988كانت االراضً الصالحة للزراعة تبلغ

(  )11,500,00هكتار  )27(.وبما ان مٌاه الفرات ستنخفض الى(  )8,43ملٌارم 3عند الحدود
السورٌة العراقٌة ومٌاه دجلة الى (  )10ملٌار م  3عند الحدود العراقٌة التركٌة فأن هذه
الكمٌة تعد غٌر كافٌة الستثمار المساحات القابلة للزراعة فً العراق مما ٌنذر بكارثة تلوح
فً االفق نتٌجة للزٌادة السكانٌة المتوقعة فً العراق الذي ٌقابله زٌادة فً المشارٌع المائٌة
التركٌة .
 1955بحدود

أما فً سورٌا فتقدر المساحات المروٌة فً حوض الفرات عام

( )439,000هكتار حٌث ٌتطلب الروائها (  )5,269ملٌار م /3سنوٌا ً  ,وتخطط سورٌا
()28

لزٌادة المساحة المروٌة فً حوض الفرات لتصل الى (  )2,8ملٌون دونم عام . 2020
واذا ماقارنا بٌن كمٌات المٌاه الواصلة الٌها من نهر الفرات (

 )7,6ملٌارم  / 3سنة وبٌن

حجم االستثمار الزراعً المتوقع مستقبالً فبال شك سٌكون هناك عجز مائً واضح مما
سٌحول دون أستثمار هذه المساحات المخطط لها .
 2ـ مشكلة التأثٌر على نوعٌة المٌاه
ومن ناحٌة اخرى ستؤدي المشارٌع المائٌة التركٌة الى مشاكل بٌئٌة معقدة فً
سورٌا والعراق وذلك ان المٌاه العائدة من الحقول المروٌة فً تركٌا ستحمل معها االمالح
واالسمدة الكٌمٌاوٌة والمبٌدات  .حٌث نجد ان نسبة االمالح الذائبة قً مٌاه نهر الفرات
الواردة الى العراق قد ارتفعت من معدل (  )45,5جزء بالملٌون عام  1980الى ( )430,6
()29

جزء بالملٌون عام  1985والى ( )792,5جزء بالملٌون عام .1990

أما نوعٌة المٌاه فً دجلة فعلى الرغم من أنها تعد أفضل من مٌاه الفرات اال أن هذه
الكمٌة تزداد بجنوب العراق  ,حٌث وصلت الى (  )976جزء بالملٌون فً منطقة الكوت
()30

عام  1991والى (  )1548جزء بالملٌون فً منطقة العمارة عام .1992
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والحال الٌختلف علٌه فً سورٌا أذ توجد (  )300نتٌجة تحالٌل لعٌنات مأخوذة من
مٌاه وادي الجالب (البلٌخ) القادمة من تركٌا من الفترة من مطلع عام  1996وحتى تشرٌن
الثانً نوفمبرعام  1996تشٌر كلها الى استمرار التلوث بكل انواعه ( مٌاه صرف صحً
,مٌاه صرف زراعً  ,مخلفات صناعٌة  )31(.)......وهو ماٌنذر بكارثة بٌئٌة تهدد االنتاج
الزراعً وتهدد حٌاة االنسان والحٌوان على حد سواء .
ثانٌا ًال :مشراع أنابٌب السالم التركً
طرح رئٌس الوزراء التركً (أنذاك) سلٌمان دٌمرٌل عام  1987خالل زٌارته الى
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مشروع أنابٌب السالم والذي ٌقتضً ببٌع (

 )6مالٌٌن م 3

ٌومٌا"من فائض نهري سٌحون وجٌحون  ,وكلفت الحكومة التركٌة شركة أمرٌكٌة للقٌام
باعداد دراسة جدوى المشروع وهً شركة (  )proun and rootوقد تمخضت الدراسة
وهما ()32ـ

عن خطٌن لالنابٌب بكلفة ( )21ملٌار دوالر

أ ـ الخط الغربً  :الذي ٌذهب الى كل من سورٌا واالردن واسرائٌل والمنطقة الغربٌة من
العربٌة السعودٌة .
ب ـ الخط الشرقً  :الذي ٌتجه الى سورٌا ثم الكوٌت فالمنطقة الشرقٌة من العربٌة
السعودٌة فلبحرٌن وقطر واالمارات واخٌرا عمان .
و لهذا المشروع أهداف سٌاسٌة واقتصادٌة تسعى تركٌا للحصول علٌها تتمثل فً :ـ
 1ـ محاولة تركٌا الحصول على عائدات مالٌة تقدر بحدود (  )2ملٌار دوالر سنوٌا ً نظٌر
()33

بٌع المٌاه الى الدول العربٌة.

 2ـ محاولة تركٌا دمج اسرائٌل فً المنظومة العربٌة من خالل اشراكها فً هذا المشروع .
 3ـ تسعى لتعزٌز دورها االقلٌمً كعنصر للتوازن االستقرار والسالم فً منطقة الشرق
االوسط.
 4ـ تسعى تركٌا من خالل هذا المشروع القرارمبدأ بٌع المٌاه .
وقد القى هذا المشروع تحفظا"من االقطارالعربٌة العتبارات سٌاسٌة بالدرجة االولى
تكمن فً تخوف هذه االقطار من التحكم بهذا العنصر الحٌوي من قبل دولة المنبع ( تركٌا
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)  .كما ان اسرائٌل مشتركة بهذا المشروع وهناك قضاٌا مصٌرٌة لم تحل معها  ,وبقى هذا
المشروع مطروحا" حتى هذه اللحظة .
وهكذا تتضح خطورة المشارٌع المائٌة التركٌة من خالل االثار السلبٌة التً تمثلها
سواء المشارٌع المنفذة أوالتً مازالت مطروحة  .فما تقوم به تركٌا عند التخوم السورٌة
العراقٌة ٌتعدى أبعاده التنموٌة المعلنة الى أبعاد جٌوبولتكٌة مبطنة  .أذ انها عازمة على
المضً قدما"فً مشارٌعها المائٌة وخنق نهري دجلة والفرات من خالل السدود المقامة
داعمة مواقفها هذه باستخدام مصطلحات تفرض واقعا"معٌن مثل ( ,مٌاه عابرة
للحدود)(,حق السٌادة المطلقة)(,أعتبار الحوضٌن حوضا ً واحدا)( ,مفهوم االستخدام االمثل
للمٌاه) .وتبرر تركٌا مواقفها هذه بأن النهرٌن ٌنبعان من اراضٌها وبذالك فهً ثروة تركٌة
ولٌست ثروة مشتركة مع سورٌا والعراق  .وهذا الموقف الٌنسجم مع القواعد التً جاء بها
القانون الدولً  ,كأتفاقٌة هلسنكً عام  , 1966وقانون استخدام المجاري المائٌة الدولٌة فً
االغراض غٌر المالحٌة عام

 1997كما الٌنسجم أٌضا"مع االتفاقٌات الموقعة بٌن

االطراف الثالثة  ,حٌث ٌوجد ثالثة عشر نصا"وقعت تركٌا علٌها مع كل من سورٌا
والعراق بٌن عام (  1920وعام  )34(. )1993وكل هذه النصوص تبرهن أذا ماعرض
الموضوع على المحافل الدولٌة أو القضائٌة على وجوب أعترف تركٌا بالطابع الدولً
لنهري دجلة والفرات وتوزٌع مٌاههما بٌن البلدان الثالثة .
والغرٌب فً موقف تركٌا هو التناقض الواضح فً المواقف ففً الوقت الذي ترفض
فٌه توقٌع اتفاقٌة تعمل على قسمة المٌاه بٌنها وبٌن سورٌا والعراق فأنها فً الوقت نفسه
تقوم بتوقٌع اتفاقٌة مع جٌرانها (الٌونان,بلغارٌا,أٌران,االتحاد السوفٌتً سابقا")  ,لتنظٌم
أستخدام المٌاه الدولٌة المشتركة  )35( .وهذا ماٌثبت ان تركٌا تحاول أسخدام المٌاه كأداة
سٌاسٌة من أجل تحقٌق مصالح ضٌقة مستغلة عوامل الضعف الجٌوبولتكٌة لكل من سورٌا
والعراق من أجل التأثٌر على عناصر القوة والقرارات السٌاسٌة .
والمتتبع الستراتٌجٌة تركٌا فً تنفٌذ مشارٌعها فأنه ٌجد أستغاللها تدهور العالقات
مابٌن سورٌا والعراق بل أنها تقوم على تناقض هذه العالقات  ,فاستغلت تركٌا فً عام
1975الفتور فً العالقات السٌاسٌة ما بٌن البلدٌن فقامت ببناء سد كٌبان الذي ٌعد الحلقة
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االولى من مشروع جنوب شرق االناضول  ,وأبان الحرب العراقٌة االٌرانٌة بداٌة
الثمانٌنات أنطلقت هذه المشارٌع بمختلف االتجاهات  ,وفً بداٌة التسعٌنات وفً ظل
الحصاراالقتصادي أثر أجتٌاح النظام العراقً للكوٌت والذي شهد عزل العراق عن
المجموعة الدولٌة وأنشغاله بترتٌب قضاٌاه الداخلٌة واالقتصادٌة مما صب باتجاه خدمة
طموح تركٌا فً تنفٌذ مشارٌعها  ,أما فً عام  2003والذي شهد احتالل العراق من قبل
الوالٌات المتحدة مستغلة تركٌا التدهور االمنً والتناقض فً الرؤى لالحزاب السٌاسٌة بعد
االحتالل ومطلقة العنان لهذه المشارٌع من دون وجود طرف مؤثر ٌستطٌع أخضاع تركٌا
وٌقوم على حملها لالمتثال لقواعد القانون الدولً .
لذلك فأننا نرى ضرورة االلتفات فً الوقت الحاظرالى هذا النهج التركً الخطٌر
المتمثل فً أقامة المشارٌع المائٌة وأن نصب جل أهتمامنا بكٌفٌة مواجهة هذا التحدي الذي
بات ٌهدد سورٌا والعراق.

المبحث الثانً
ستراتٌجٌة المااجهة المائٌة اسبل ادارتها بٌن دال النزاع
بعدما ما أوضحنا سلفا ً تأثٌر المشارٌع المائٌة التركٌة وأهدافها لذا من المهم العمل
على وضع ستراتٌجٌة سورٌة عراقٌة لمواجهة هذه المشارٌع وحمل تركٌا أن تستغل مٌاهها
أستغالالً أقتصادٌا ً أكثر منه سٌاسً  .وسنقوم بأستعراض عدد من ستراتٌجٌات المواجهة
التً نعتقد أنها ستخلق حالة من التوازن بوجه التهدٌدات التركٌة وهً كاالتً :ـ
2ـ 1ستراتٌجٌة التفااض
أذا ما أرادت الدبلوماسٌة السورٌة والعراقٌة أن تحقق أهدافها المرجوة فعلٌها ان
تعمل على تطوٌر العنصر االساسً للدبلوماسٌة االوهو المفاوضات عن طرٌق أتباع
ستراتٌجٌات ناجحة تستخدم فً الفاوضات  ,ومن هذه الستراتٌجٌات  :ـ
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1ـ ستراتٌجٌة مفاوضة الدول غٌر المتعاونة  :ـ والتً تستخدم عندما ٌدخل متغٌرجدٌد الى
العملٌة التفاوضٌة ,أولتغٌر وضع راكد الى متحرك  ,أو عندما ٌرٌد الطرف االخر
االستئثار بنتائج المفاوضات ,ومن االسالٌب التكتٌكٌة التً تتضمنها هذه الستراتٌجٌة ,
ضبط النفس  ,عدم االندفاع ,المفاجاءة ,االنسحاب برفق,االنسحاب الظاهرٌز.

()36

أن مبررات العمل بهذا النوع من الستراتٌجٌة هو ان الجانب التركً فً جمٌع
مراحل المفاوضات المتعلقة بالمٌاه الٌحمل روح التعاون وٌحاول أن ٌجعل الوضع على ما
هو علٌه (وضع راكد) مستهدفا ً بذلك االستئثار بنتائج المفاوضات لصالحه  ,وعلٌه فان
أتباع هذا النوع من الستراتٌجٌة وبنفس االسالٌب التكتٌكٌة من الممكن أن ٌساعد على حل
مشكلة المٌاه القائمة .
 2ـ ستراتٌجٌة مفاوضة الدول المتعاونة  :ـ وتنطوي هذه الستراتٌجة فً أغلب االحٌان على
الروح التعاونٌة الطراف المفاوضات أتجاها ً وسلوكاً ,واالسالٌب التكتٌكٌة لهذه الستراتٌجٌة
()37

,المشاركة  ,واسلوب الخطوة خطوة .

وفً هذا النوع من التعامل مع تركٌا فٌما لو كانت جادة فأنه الٌقتصر على أستغالل مٌاه
نهري دجلة والفرات بل أنه ٌشجع على أقامة (المشروع التكاملً الستخدام المٌاه فً
االنهار) حٌث تعكس النظرة التعاونٌة لتنمً العالقات الثقافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة مابٌن
الدول الثالث بحٌث ٌؤدي التعاون الى أنشاء نوع من السوق المشتركة بٌنهما .
أن نجاح هذه الستراتٌجٌات التفاوضٌة من أجل دعم الموقف السوري والعراقً
ٌعتمد على توفر شروط معٌنة مثل وجود مفاوضٌن ناجحٌن ٌتمتعون بسمات معٌنة منها
االلمام بمعارف متنوعة ذات صلة بالتفاوض والحذر من االقدام على أٌة خطوة دبلوماسٌة
من دون درس وتمحٌص والتمٌٌزبمهارة جمع وتحلٌل واستخدام المعلومات المتعلقة
بموضوع المشكلة  ,وااللمام بمعارف القانون الدولً ومهارة أتخاذ القرار التفاوضً.
2ـ 2ستراتٌجٌة التأثٌر باستخدام عنصر النفط
بالرغم من أكتشاف النفط فً تركٌا اال أن أنتاجها ٌعد قلٌالً الٌسد االجزءاً ضئٌالًمن
أحتٌاجاتها النفطٌة العامة  ,ذلك مما دفع تركٌا الى البحث عن مصادر أضافٌة لتزوٌدها
بالطاقة النفطٌة فاتجهت الى االقطار العربٌة وباالخص العراق العتبارات عدٌدة منها قربه
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ونوعٌته الجٌدة وانخفاض نفقات أٌصاله  .أذ أن تركٌا التنتج محلٌا" سوى (

 )%16من

أحتٌاجاتها النفطٌة وتستورد( )%84من تلك االحتٌاجات من الخارج  )38( .أن أزمة الطاقة
هذه جعلت تركٌا تصل وارداتها النفطٌة من االقطار العربٌة الى ماقٌمته (

)1,947,645

ملٌون دوالر عام  )39( .1992وفً عام  2007والذي شهد أرتفاعا ً غٌر مسبوق السعار
النفط العتبارات سٌاسٌة بالدرجة االولى  ,أنفقت تركٌا(  )37ملٌار دوالر الستٌراد النفط
والغاز الطبٌعً  )40(.وتعانً تركٌا من االرتفاع الحاد فً أسعارهذه المادة أذ سجل البرمٌل
الواحد للنفط الخام رقما"قٌاسٌا"بلغ( )135دوالر قبل أن ٌتراجع  ,وعلى أثر هذا االرتفاع
أعلن رئٌس الوزراء التركً رجب طٌب اردوغان رفع أسعار الطاقة مشٌرا"الى أن حكومه
بالده مطرة الى ذلك بسبب االرتفاعات القٌاسٌة التً سجلتها أسعار الطاقة فً الفترة
االخٌرة

)41(.

وحسب أخر االحصائٌات الحكومٌة فقد سجلت الموازنة التركٌة أرتفاعا" فً
استٌراد النفط والغاز للعام الرابع على التوالً ومن المتوقع أن تتجاوز(  )40ملٌار دوالر
لعام  2008مقارنة مع ( )37ملٌار دوالر لعام 2007

)42(.

وبسبب أتباع تركٌا خطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لمواجهة متطلبات الحٌاة
فأن الطلب على النفط سوف ٌتزاٌد ومع أرتفاع اسعارالنفط فهذا ٌعنً مبالغ الحصول على
النفط سوف تتضاعف  ,وخٌر دلٌل على ذلك ماوصلت الٌه مٌزانٌة عام

 2007وعام

 2008لشراء النفط فً تركٌا من زٌادة مقارنة مع مٌزانٌة االعوام السابقة ولٌس أمام تركٌا
أرخص من النفط العراقً والعربً .
وتجدر االشارة الى أن تركٌا تقوم بالحصول على النفط العراقً من خالل الخط
العراقً التركً  ,وٌقوم هذا الخط بأٌصال النفط العراقً من منطقة كركوك الى مٌناء
(جٌهان) على الشواطً التركٌة للبحر المتوسط  ,حٌث ٌوفر هذا المشروع لتركٌا النفط
الخام الذي تحتاجه لالستهالك المحلً باالضافة الى ذلك الفوائد االقتصادٌة المتمثلة بعوائد
مرور النفط الخام عبر اراضٌها .
وعلٌة فأن أزمة الطاقة هذه فً تركٌا تثبت الوهن فً الموقف التركً الذي سٌحتم
موقفا ً مرنا ً فٌما ٌتعلق بسٌاستها المائٌة من خالل توضٌف الحاجة التركٌة الشدٌدة للنفط
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بمعنى تحوٌل عملٌة الضخ عبر تركٌا الى ضرورة تركٌة للحصول على نفط عراقً أكثر
منه ضرورة عراقٌة الٌجاد منافذ تسوٌقٌة  ,وذلك الٌتحقق اال من خالل أعادة ضخ النفط
من حقول كركوك شمالً البالد الى مٌناء بانٌاس السوري على البحر المتوسط الذي أوقف
العمل به بعد تدهور العالقات السورٌة العراقٌة أواخر السبعٌنات  ,وتقوٌة أفاق التعاون
العراقً السوري فً مجال النفط حٌث ٌشكل هذا فً نتائجه أحدى عوامل الضغط العراقٌة
السورٌة على تركٌا وٌقوي من موقفهما فً ضمان حقوقهما وفق ما اقره القانون الدولً فً
مٌاه نهري دجلة والفرات.

2ـ 3جاانب الضبف التركً
بالرغم مما تتمتع به تركٌا من قوة تتمثل فً أرتفاع معدالت الناتج القومً وتطور
القطاع الصناعً وتنامً عوائد السٌاحة وتوفر االمكانات الزراعٌة من خالل وفرة المٌاه ,
حٌث شكلت هذه بدورها عوامل قوة أنعكست على طبٌعة القرار السٌاسً التركً وعلى
طبٌعة التوجهات والتطلعات التركٌة فً المنطقة  ,وفً مقابل ذلك هناك جوانب ضعف
تعانً منها تركٌا منذ قٌام الجمهورٌة التركٌة عام  1923ومازالت حتى االن حٌث تتلخص
فٌما ٌأتً  :ـ
 1ـ أزمة التصدٌر
أن الصادرات التركٌة باستثناء المنتجات الصناعٌة تتكون بصورة رئٌسٌة من
اللحوم والخضروات والفواكه والحدٌد وهذه السلع خاصة الزراعٌة منها التستطٌع تركٌا
تصدٌرها على نطاق كبٌر الى دول المجموعة االوربٌة بسبب القٌود الصحٌة التً تفرضها
المجموعة على وارداتها من هذه السلع فظال"عن وجود فائض من هذه السلع فً االسواق
االوربٌة االمر الذي ٌؤدي الى نوع من المنافسة بٌن تركٌا والمجموعة االوربٌة فً تصدٌر
()43

هذه السلع الى البلدان العربٌة .

 2ـ ظاهرة التضخم فً االقتصاد التركً
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هناك عدة اسباب وراء ظاهرة التضخم فً االقتصاد التركً منها االنفاق الكبٌر
على مشروع (  )GApحٌث ٌمثل االنفاق علٌه ( 6ـ  )%9من مجموع المٌزانٌة السنوٌة
العامة لتركٌا  )44(.وارتفاع اسعار مصادر الطاقة والتخفٌض المستمر لسعرصرف اللٌرة
التركٌة .أسهم بشكل كبٌر فً بروز ضاهرةالتضخم فً االقتصاد التركً الذي ناهز
()45

(. )%70

 3ـ عدم أستقرار سوق العمل التركً
ٌتصف سوق العمل التركً بوجود اعداد غفٌرة من العاملٌن االتراك فً االقطار
العربٌة والسٌما خالل السنوات االخٌرة  ,كذلك ٌتصف بانتشار ظاهرة البطالة على اثر
قٌام السلطات التركٌة ببٌع بعض مؤسسات القطاع العام خالل اعوام التسعٌنات وهو مازاد
من حجم البطالة  ,أذ بلغ عدد العاطلٌن عن العمل (

 ) 2,634,000ملٌون عاطل عام

()46

.1990

 4ـ تبعٌة االقتصاد التركً للخارج
أتبعت تركٌا سٌاسة اإلنفتاح االقتصادي خالل الخمسٌنات التً أنعكست سلبا"على
أقتصادها من خالل التأثٌر على نشاط منشأت القطاع العام التركً وادائها وتشجٌعها
لالستثمارات االجنبٌة التً دخلت تركٌا من الخارج وخلقت صناعات تجمٌعبة تعتمد
()47

بموارها االولٌة والتكنولوجٌة من الخارج أٌضا ً.
 5ـ مشاكل القطاع العام

أدى غموض دور القطاع العام فً الحٌاة االقتصادٌة الى قٌام الحكومة التركٌة
بجملة من االجراءت لبٌع مؤسسات القطاع العام  .وقد قدرت ماحصلت علٌه الدولة من بٌع
هذه المؤسسات عام  1993نحو( )3ملٌار دوالر وهناك خطة أضافٌة لبٌع (  )106مؤسسة
حكومٌة الى القطاع الخاص تشمل مصانع الحدٌد والصلب ومنشأت أنتاج البترول
والكهرباء وشركات االسمنت واالغذٌة والسٌارات والبنوك وغٌرها .

()48

 6ـ أرتفاع االنفاق على المؤسسة العسكرٌة
حضٌت المؤسسة العسكرٌة فً تركٌا بالقدراالكبر من االنفاق من المٌزانٌة العامة
الكلٌة للدولة أذ وصل االنفاق العسكري الى ماٌقارب من خمس المٌزانٌة الكلٌة للدولة ,
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وترجع ضخامة هذا االنفاق الى جملة من التحدٌات منها ضرورة مواجهة التحدٌات
الٌونانٌة المستمرة ومسألة حزب العمال الكردستانً (  , )pkkوالتزام تركٌا تجاه التحالف
الغربً (دول حلف شمال االطلسً) .ثم التوجه التركً الخاص بتخطٌط سٌاسة للصناعات
العسكرٌة التركٌة وبتنفٌذها تحاكً الصناعات المتطورة فً الدول المتقدمة بحٌث
تركٌا دولة مصدرة للسالح لعموم دول المنطقة وباالخص الدول العربٌة

تصبح

)49(.

 7ـ مشكلة سداد الدٌون الخارجٌة
ٌشكل سداد الدٌون الخارجٌة (االمرٌكٌة وغٌر االمرٌكٌة) عبئا"كبٌرا"على
االقتصاد التركً  .فقد بلغ عام

 1988ماٌقارب (  )22ملٌار دوالر )50( .وارتفع الدٌن
()51

الخارجً لٌصل الى ( )33,4ملٌار دوالر لغاٌة حزٌران عام . 1992

ومن خالل أستعراضنا لجوانب الضعف التً تعانً منها تركٌا نجد أن أغلب هذه
الجوانب هً جوانب ضعف أقتصادٌة  ,وعلى أعتبار أن تركٌا جزأ"من المجموعة
االوربٌة كان أمراًمبالغا ً فٌه ولم ٌحقق لالقتصاد التركً الكثٌر لعملٌات التنمٌة  ,فأن تركٌا
الٌوم معنٌة بدعم عالقتها مع سورٌا والعراق لما ٌمثالنه من أهمٌة كمعبر لالقطار العربٌة
لدعم أقتصادها المتطلع الى البحث الدائم عن أسواق خارجٌة لصادراتها وشركاتها وعمالتها
والبحث عن روؤس االموال واالستثمارات والطاقة وهذا بدوره ٌعطً الفرصة لسورٌا
والعراق وباقً االقطار العربٌة للعب دور اكبر فً ضمان حقوقها المكتسبة فً مٌاه دجلة
والفرات من خالل التأثٌر على جوانب الضعف التركٌة وفً حمل تركٌا التباع سٌاسة مائٌة
مرنة مع سورٌا والعراق حفاظا"على مصالحها وخصوصا"هً بلد ٌعانً من مشاكل
الطاقة والتظخم والدٌون.
وعندما نقول التأثٌر النقصد هنا االستحواذ او االستئثار بل نقصد حمل تركٌا
للرضوخ لمبداء القانون الدولً حتى نصل الى أقصى درجات التعاون فٌما بٌن الدول
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المتشاطئة وصوال" الى تنمٌة حوض النهر ككل وفقا"الستراتٌجٌة أشمل تسعى لتحقٌق
أهداف كل الدول المتشاطئة والتنسٌق بٌن مطالبها واحتٌاجاتها .
2ـ 4مشكلة حزب البمال الكردستانً ((Pkk
ظهر حزب العمال الكردستانً المعروف فً االدبٌات السٌاسٌة (  )Pkkفً عام
 1978كتٌار أٌدلوجً متأثراً باالفكار والنشاطات ذات الطابع الماركسً .

( )52وتعد سنة

 1984البداٌة الحقٌقٌة النطالاق نشاط هذا الحزب سٌاسٌا"وعسكرٌا"حٌث تصاعدت
()53

المواجهة بٌنه وبٌن الحكومة التركٌة من خالل أتباعه اسلبوب حرب العصابات .

وأٌمانا"من الحكومة التركٌة بأهمٌة دور سورٌا والعراق فً حل هذه المشكلة فقد أدخلتها
الى دائرة الحل وبدى ذلك واضحا"من خالل أتفاقٌة  1987بٌن تركٌا وسورٌا أذ انها أتفاقٌة
امنٌة قبل ان تكون أتفاقٌة تزوٌد سورٌا ب (  )500م /3ثا من مٌاه الفرات حٌث تضمنت أن
تفرض سورٌا قٌودا"صارمة على أنشطة حزب العمال الكردستانً لمنع عناصره من عبور
الحدود بٌن البلدٌن  .اال أن هذه االتفاقٌة لم تلبً الطموح التركً فً أٌجاد حل لهذه المشكلة
مما أنعكس سلبا ً على سٌر العالقات السٌاسٌة واالقتصادٌة بٌن البلدٌن  .حتى عام

1999

حٌث طرح الرئٌس المصري حسنً مبارك مبادرته الشهٌرة التً عرفت (أتفاقٌة أضنة
االمنٌة) والتً تنص على تعهد سورٌا بطرد عبداللة أوجالن وحزبه من أراضٌها .

()54

وبذلك شكلت هذه االتفاقٌة مرحلة جدٌدة من تقارب السٌاسات والدفع بأتجاه أنتقال التعاون
فً المجال االمنً الى المجال االقتصادي والتجاري.
اال أن التوتر عاد من جدٌد ولكن هذه المرة مع العراق حٌث صادق البرلمان التركً
باغلبٌة( )526نائبا"ومعارضة ( )19لمالحقة مسلحً حزب العمال الكردستانً فً شمال
العراق  )55( .وفعال تحرك الجٌش التركً فً

/22شباط  2008 /لعملٌة عسكرٌة واسعة

()56

النطاق لتعقب عناصرهذا الحزب.

وفً ضل تداعٌات هذه االزمة فقد أكد الرئٌس العراقً جالل الطالبانً الذي أختتم
زٌارته النقرة بلقاء مع رئٌس الوزراء التركً رجب طٌب اردوغان .على رفض بالده
للهجمات التً ٌشنها متمردو حزب العمال الكردستانً من شمال البالد على االراضً
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التركٌة وأنه أمر السلطات الكردٌة فً شمال العراق بالعمل على وقف انشطة هذا الحزب.
()57

وفً الوقت نفسه أكد رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً فً مؤتمر دول
جوارالعراق فً أسطنبول (بأن العراق الٌنبغً أن ٌكون قاعدة للهجمات ضد جٌراننا)
()58

واضاف (سوف ننسق مع جٌراننا لهزٌمة هذا التهدٌد) .

هذا الموقف الرسمً العراقً المتمثل برئٌس الجمهورٌة ورئٌس الوزراء ٌعبر عن
تفهم واضح للتحدٌات التً تواجه تركٌا مدركٌن أنه الٌمكن بناء عالقة متٌنة مع دول
الجوار مع وجود مهددات تقوض هذه العالقة .
وعلى أثر توحد الرؤى فً الموقف تجاه المشكلة شهدت العالقات العراقٌة التركٌة
قفزة نوعٌة  ,حٌث لم ٌقتصر تحسن العالقات على مستوى معٌن بل شمل العالقات
السٌاسٌة واالقتصادٌة واالمنٌة وتفرعات تلك العالقات من توافقات دبلوماسٌة واتفاقٌات
وزٌارات كان أبرزها وصول رئٌس الوزراء التركً رجب طٌب اردوغان الى العاصمة
بغداد ٌوم  2008/ 7/ 10برفقة وفد رفٌع المستوى ضم وزراء الداخلٌة والخارجٌة والطاقة
والموارد المائٌة  .حٌث أثمرت هذه الزٌارة عن االعالن السٌاسً المشترك لتأسٌس
المجلس االعلى للتعاون االستراتٌجً بٌن حكومتً البلدٌن وسٌرأس هذا المجلس رئٌسا
وزراء البلدٌن وسٌكون الوزراء المعنٌون فً مجاالت الطاقة والتجارة واالستثمارواالمن
والموارد المائٌة أعضاء فً هذا المجلس .

( )59وتتضمن هذه الشراكة االستراتٌجٌة

مجاال"واسعا"من القضاٌا وخاصة فً مجاالت التعاون السٌاسً والتعاون االقتصادي
()60

والطاقة والمٌاه .

وانطالقا"من هذا التحول فً الموقف فأننا نرى أن تركٌا عملت على ربط مابٌن
مسألة حزب العمال الكردستانً ومسألة االنفتاح فً العالقات السٌاسٌة واالقتصادٌة مع
سورٌا والعراق وذلك من خالل تحدٌد المواقف بأنهاء تواجد عناصر هذا الحزب على
االراضً السورٌة والعراقٌة  ,لذلك فأن رفض تواجد عناصر هذا الحزب سواء على
االرضً السورٌة أوالعراقٌة سوف ٌفسح برأٌنا المجال القامة عالقات تؤسس بالتالً
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لوضع حد لمشكلة تقاسم مٌاه نهري دجلة والفرات أذا ماعلمنا أن فً أجندة المجلس االعلى
للتعاون االستراتٌجً حل لهذه المشكلة .
2ـ 5التنسٌق البربً فً المااقف ازاء تركٌا
ٌتطلب التنسٌق العربً العمل على محورٌن اوال"المحور السوري العراقً والثانً
المحور العربً  ,ففٌما ٌتعلق بالمحور االول فٌمكن القول أن التنسٌق السوري العراقً ٌأتً
على درجة كبٌرة من االهمٌة  .حٌث ٌتطلب التعاون البناء بٌن الخبراء والفنٌٌن والقانونٌٌن
فً سورٌا والعراق العداد ماٌلزم من دراسات للتعامل مع تركٌا  )61( .أما المحور الثانً من
التنسٌق فهو المحور العربً الذي ٌتمثل فً أتخاذ مواقف حازمة من المشارٌع المائٌة
التركٌة كأن ٌكون رفض تموٌل هذه المشارٌع باالموال العربٌة كالقروض وغٌرها أو
المساهمة فً المشارٌع التركٌة من خالل العمالة أو التكنولوجٌة العربٌة  .كما ٌجب التأكٌد
على أهمٌة أنشاء مجلس وزاري عربً ٌختص بشوؤن المٌاه ٌعمل تحت أطار جامعة
الدول العربٌة  )62(.من أجل تنسٌق المواقف العربٌة وتنظٌم أستغالل االحواض المشتركة
وحماٌة المصادر المائٌة العربٌة .
وتجدراالشارة هنا على ضرورة المشاركة فً المنتدى العالمً الخامس للمٌاه الذي
سٌعقد فً أسطنبول بتركٌا فً شهر اذار

 2009والذي ٌعتبر أكبر تجمع عالمً غٌر

حكومً للفعالٌات العالمٌة بشأن المٌاه وسٌحمل شعار(بناء جسر مابٌن االفكار واالراء
المختلفة بخصوص المٌاه)  )63( .ونتمنى من خالل هذا المؤتمر شرح خطورة المشارٌع
المائٌة التركٌة والبعاد الحقٌقٌة لهذه المشارٌع وأثارها السلبٌة على سورٌا والعراق ,
ومحاولة تعبئة الرأي العالمً الدانة تركٌا فً سٌاستها المائٌة والضغط علٌها لالحتكام
للقانون الدولً .
2ـ 6ستراتٌجٌة تنمٌة اادارة الماارد المائٌة
وتتطلب هذه الستراتٌجٌة تبنً مجموعة من السٌاسات واالجراءات ومن أهمها ما
ٌلً  :ـ

1ـ العمل على تدقٌق معرفة الموارد المائٌة المتاحة فً سورٌا والعراق من حٌث

الكم والنوع.

445

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

 2ـ وضع أسس الجدوى االقتصادٌة لمشروعات تنمٌة الموارد المائٌة واجراء دراسات
للجدوى الفنٌة واالقتصادٌة لمشروعات ذات االولوٌة والسعً للحصول على تموٌل من
المؤسسات التموٌلٌة العربٌة والدولٌة للمساهمة فً تنفٌذ المشروعات .
 3ـ تنمٌة المٌاه بالطرق غٌر التقلٌدٌة كالتحلٌة وأعادة أستخدام مٌاه الصرف الصحً
والزراعً بعد معالجتها حٌث تمثل موردا"الٌستهان به .
 4ـ أدخال نظم الري الحدٌثة كالري بالرش والتنقٌط والتركٌز على زٌادة االنتاج فً وحدة
المٌاه المستخدمة باعتماد البذور المحسنة .
 5ـ تأهٌل وتدرٌب الكوادر المناسبة فً مجال أدارة المٌاه كما فً مجال حسن أستخدام
التكنولوجٌا الحدٌثة ألن المسألة تعتمد على المعارف قبل أي شأن أخر والبد أن ٌترافق ذلك
مع نشر الوعً والمعرفة لدى المستخدمٌن للمٌاه وخصوصا"المزارعٌن .
 6ـ تقنٌن أستخدام المٌاه فً الزراعة التً تعد أكبر مستهلك للمٌاه .
 7ـ وضع اسس لالستخدام االمثل للموارد المائٌة فً حوض دجلة والفرات .
 8ـ أستثمار المٌاه الجوفٌة فً سورٌا والعراق مع مراعاة الموازنة بٌن كمٌات المٌاه
المسحوبة والمتجددة والحفاض علٌها من التلوث واالستنزاف .
9ـ التنسٌق بٌن الؤسسات السورٌة والعراقٌة المعنٌة بالمٌاه وتعمٌق التعاون المشترك فً
القطاع
المائً .
 10ـ االستفادة من مٌاه الودٌان وذلك باقامة السدود على االودٌة لتنمٌة الزراعة المروٌة
وتوفٌر المٌاه الالزمة لالستخدام الخدمً .
الخالصة ااوستنتاجات
وبناءاً على ماتقدم فأننا نعتقد أن موضوعة الموارد المائٌة سوف تحظى بالكثٌر من
االهتمام والمتابعة لمختلف دول العالم والسٌما دول حوض دجلة والفرات(تركٌا سورٌا
العراق) وذلك لجملة من العوامل أهمها أرتفاع الكم السكانً لهذه الدول والذي سٌنعكس
على زٌادة الطلب على المٌاه ولمختلف االستخدامات  ,ووقوع معظم منابع حوض نهري
دجلة والفرات خارج حدود دول المصب سورٌا والعراق والذي شكل عامل ضغط
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جٌوبولتكً من قبل دولة المنبع تركٌا  ,كما أن القوانٌن الموقعة بٌن الدول الثالث ذات
الصلة بتنظٌم أستخدام مٌاه النهرٌن لم تجد تطبٌق من جانب دولة المنبع تركٌا  ,هذا
بااالضافة الى أن التكنولوجٌة الحدٌثة وفرت لتركٌا أقامة السدود العمالقة على نهر دجلة
والفرات والتً مكنتها من حجز كمٌات كبٌرة من المٌاه الغراض الري والكهرباء ,
واصبح بمقدور تركٌا السٌطرة على النهرٌن واستخدامهما وبما ٌخدم المصالح التركٌة فقط
وهنا ظهرت مالمح مشكلة جدٌدة لم تكن موجودة على مدى التارٌخ  ,وهً دور تركٌا فً
السٌطرة على مٌاه النهرٌن واستثمارهما دون أن تأخذ بعٌن االعتبار حقوق االخرٌن مما
أصبح الزاما"على سورٌا والعراق وضع الٌة موحدة لمواجهة تركٌا فً مشارٌعها المائٌة
وصوال"الى أقرار تركٌا بمبداء القانون الدولً وقسمة المٌاه قسمة عادلة بٌن الدول
المتشاطئة  .ومن كل ما تقدم ٌمكن أن نستنتج ماٌلً  :ـ
 1ـ أوضحت الدراسة أن تركٌا تتمتع بموارد مائٌة تقدر بحدود (

 ) 214ملٌارم  3وهذه

الكمٌة اذا ماقٌست بعدد السكان فأنها تكفٌها لعشرات السنٌن ولمختلف االستخدامات  ,وهذا
ٌفسر لنا أن تركٌا تحاول أستخدام المٌاه كورقة ضغط للحصول على مكاسب سٌاسٌة
واقتصادٌة .
 2ـ كما أوضحت الدراسة أن سورٌا والعراق سٌمران بأزمة مائٌة مرتقبة وهذه االزمة
تتمثل فً أختالل التوازن بٌن ماهومتاح من الموارد المائٌة والطلب علٌها مستقبال".
 3ـ كما أثبتت الدراسة ان تركٌا لم تتقٌد بمبداء التماثل القانونً مع الذات  ,ألنها وقعت
أتفاقٌات حول االنها الدولٌة مع  (,الٌونان وبلغارٌا واٌران واالتحاد السوفٌتً سابقا ً)
 ,وتعترف تركٌا فً هذه االتفاقٌات بأن النهر الدولً هو النهر الذي ٌمر بأراضً دولتٌن
وٌستخدم الغراض الري,وهذا ٌتناقض مع مواقفها من نهري دجلة والفرات .
 4ـ أثبتت الدراسة أن تركٌا خالفت قاعدة حق جمٌع الدول المتشاطئة باستغالل مٌاه االنهار
الدولٌة على الرغم ان هذه القاعدة قد رسختها مختلف مصادر القانون الدولً واالتفاقٌات
الموقعة بٌن الدول الثالث .
 5ـ كما اثبتت الدراسة أن تركٌا تعتمد فً اقامة مشارٌعها على أستغالل الخالفات السورٌة
العراقٌة والمشاكل التً ٌمر بها البلدان منذ عام  1975حتى االن .
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 6ـ أثبتت الدراسة أن سلوك تركٌا فً تنفٌذ مشارٌعها المائٌة ٌنصب على كثٌر من التأثٌر
على كمٌة ونوعٌة المٌاه الواردة الى سورٌا والعراق مما ٌتطلب وضع ستراتٌجٌة شاملة
لمواجهة هذا التحدي الخطٌر الذي بات ٌهدد االمن المائً فً كال البلدٌن .
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