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 للتنمية االجتماعية واالقتصادية لتركيا وسوريا والعراق وإيران
ً
 حاسما

ً
وانعكس التنافس على املياه في   .يعد نهرا دجلة والفرات مصدرا

كما يهدف نظام املجرى املائي     .احتدام الخالفات بين تلك الدول واالضطرابات الشعبية املحلية والتدفقات الجماعية للنازحين داخلًيا

 
ً
   العابر للحدود ويلعب دورا

ً
   استراتجيا

ً
 علىكبر  ألط الضوء بشكل  مما يس  ، في النزاعات العنيفة األخيرة التي أثرت على املنطقة    وهاما

 للحوض .  ة اإلقليمي  ةالجيوسياسي   ةاألهمي

العقد  املتعلقة باملياه على مدى  املياه ، كان نهر دجلة والفرات موقًعا لنوع محدد جًدا من الجوانب األمنية  النزاعات على  إلى جانب 

هذه الظاهرة ليست جديدة ولكنها أصبحت ذات صلة من    املاض ي دور املياه كأصل إستراتيجي وأداة قوية أثناء الصراع العنيف والحرب.

التحتية للمياه وتحول    ةوتم استهداف البني ،  نوع خاص في النزاعات األخيرة في سوريا والعراق حيث تم استخدام املوارد املائية كسالح  

ا  ، توفير إمدادات املياه إلى وسيلة تجنيد الكتساب الشرعية السياسية   هتماًما بارًزا عندما بدأ ما في استخدام  اكتسب تسليح املياه 

 املياه بشكل متكرر ومنهجي كسالح في سوريا . 

بين الدول    ةكما فشلت اإلتفاقيات الثالث،اإلنهيار بشكل متزايد    إلىوالفرات    ةفي حوض نهرا دجل  ة و يتعرض األمن املائي للدول املتشاطئ

% ,     40الهائل في جنوب تركيا يهدد بخفض مياه سوريا علي نهرالفرات بأكثر من  ن التطوير املائي  أكما    ؛في تخصيص املياه  ة املتشاطئ

 % . 80بأكثر من  ةواملياه  العراقي

 تقديم : 

الذي يفرض على تركيا أن تقوم بعملية تصحيح القتصادها الذي كان يعاني من التضخم الكبير  لضمان اللحاق بركب االتحاد األوروبي  

، وبالفعل  قد حققت خطوات    وذلك خالل فترة قصيرةاقتـصادية كبيـرة    وتطويريةتركيـا أن تقـوم بعمليـة تنمويـة    تحاول وسوء اإلدارة  

ن هـذه العمليـة تفقد مشروعيتها طاملا كانـت علـى حـساب جيرانهـا والـدول املتـشاطئة  أ   املجـال ،إال  ذلكهامة وقفـزات اقتـصادية كبيـرة فـي  

 . معهـا أو مخالفـة للقـانون الـدولي الخـاص باألنهـار الدولية 

    ةتركيا بحرمان املياه املستخدم  ةمن جانب دول  ةاألخير   ةو تهدد خطط التنمي
ً
, كما تمتلك (من دول املصب ) سوريا والعراق    تاريخيا

كما    ،راضيها  أنها تنبع من  ذ هي تدعي ان مصادر املياه هو حق مكتسب لها ألإ  ،  ةمفهوم خاطئ واستبدادي للسياد  ةالعراقي  ةالحكوم

 
ً
   ةفي انتاج الطاق  بالفعل بدأت تركيا حاليا

ً
   سد   جراء بناء السدود خصوصا

ً
عام 50بعد مرور مايقرب من  ،  اليسو الذي تم بناءه حديثا

في البالد   ةكبر السدود املوجودأمن    ذلك السد  مما يجعل   ة،لتوليد الطاق  ةمحط  19سد و    22علي مشروع سد الجاب الذي يتضمن  

 .ةفي نهر دجل ه علي تدفقات امليا ةوسيمنح تركيا السيطر 

  ة ومنذ توقيع االتفاقات مع الدول املتشاطئ  ،اختار العراق وسوريا   ةولكن تلك املر   ة يواصل الرئيس التركي انتهاكاته ضد الدول العربي  و

املياه و  بها، حيث قامت خالل فترات متالحقة بقطع   ألم تلتزم تركيا بشكل كامل 
ً
إلى سوريا والعراق   يضا املياه الواردة    ،  تقليل كميات 

للسياسة التركية الحالية، وعدم وجود اتفاقية واضحة حول نهرى الفرات ودجلة، من الوارد أن تستمر تركيا فى تقليل كميات    ةوبالنسب
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   من نهرا دجله والفرات إلى سوريا والعراق، لتغطية ةاملياه الوارد
ً
  النقص املتوقع لديها، األمر الذى سيؤدى بدوره إلى نتائج قد تؤثر سلبا

 والفرات . ةال سيما تطوير املياه في جنوب األناضول وحوض نهرا دجل  ،بأعمال املياه   ةمهووس ، حيث أصبحت تركيا اآلنعلى البلدين 

  
ً
 ومؤخرا

ً
واملياه سالحا السدود  باستخدام  لتركيا  االتهامات  تزايدت  في سوريا    قد  كما  املنطقة،  تشهدها  التي  الحروب  في  مشاركتها  في 

راضيها،    باالضافةوالعراق،  
ٔ
كبرها   وذلك عن طريقٕالى ليبيا، وهي تضخ كميات املياه التي تنبع من ا

ٔ
التحكم بها من خالل عدد من السدود ا

 
ٔ
كبر سد في الشرق اال

ٔ
تاتورك على الفرات الذي يعد ثاني ا

ٔ
حدثها هو سد ٕاليسو الذي تم افتتاحه في  في تركيا هو سد ا

ٔ
، 2018  عاموسط، وا

 .  ٕاعالميةكما جاء بتقارير   .%60بناء السد ا ٕالى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة وقد أدى ، على نهر دجلة 

عابران  و    ةلقوانين الدولية املنظمذ صممت على أنهما نهرين ومخالفين لإ  ،ذات طابع دولي    دجلة والفرات   نهري   رفضت تركيا اعتبار  وقد

 بعد صراع أمني   1987، األمر الذي يعتبر أحد أبرز نقاط الخالف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية للحدود 
ً
 مؤقتا

ً
اتفاقا

 شكلت قضية األكراد أحد أبرز عناصره.  

متر مكعب في الثانية، على أن تمرر سوريا للعراق ما ال يقل    500عن    بأن تسمح تركيا بمرور ما ال يقل  وحسبما جاء باالتفاق فانه ينصح

 من هذه الكمية إلى العراق بموجب اتفاق  تم توقيعه . % 58عن 

 والفرات :   ةمياه نهرا دجل ةالتشريعات واإلتفاقيات بشأن قضي

دجل نهر  قضية  بعد  ةمرت  املتشاطئ  ةوالفرات  الدول  في  املائي  الوضع  لحسم  انتهاكاتها    ة اتفاقيات  من  لتركيا  وايقاف  حل  وايجاد 

 واستخدام املياه كسالح ضد سوريا والعراق : 

بروتوكوالت ، ناقش البروتوكول األول    6االتفاقية    من  6املادة  بموجب    1946معاهدة حسن الجوار بين العراق وتركيا لعام  تتضمن  

مياه دجلة والفرات    أروافدهما  وكذلك  تنظيم جريان 
ً
النهرين تؤمن    يضا أو أعمال على  إنشاءات  أية  تنفيذ  في  العراق  ، وبتأكيد حق 

ن يتحمل العراق تكاليف  إنسياب املياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات سواء في األراض ي العراقية أو األراض ي التركيـة على أ 

 .إنشائها

و تعرف كل طرف على ،  1962عام     عقدت أول جولة لتبادل ونقل املعلومات و البيانات و وجهات النظر بين سورّية و العراق و تركيا  

التوص يتم  الفترة الالحقة ولم  بالتناوب خالل  الثالث  الدول  بين عواصم  نتيجة  وجهة نظر اآلخر، واستمرت عقد جوالت فنية  إلى  ل 

 فعلية. 

على مباحثات اللجنة الفنية املشتركة ووساطة البنك الدولي، قسمت حصة البلدان الثالثة بنسبة الثلث من متوسط   بناءً    1975عام  

 . وارد النهر السنوي 
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ضرورة التوصل التفاق على اقتسام مياه نهر الفرات خالل "نص على      1980عام    مكن الجانب العراقي من توقيع بروتوكول مع تركيات

خالل  بعدها  إليها ( و بدأت سلسلة من االجتماعات    ا و تشكلت لجنة لهذا الغرض ) و دعيت سوريّ "  م    1982فبراير     هر  مهلة ال تتجاوز ش 

 . م بسبب تعنت الجانب التركي1992أكتوبر    األعوام الالحقة ولم يتم التوصل إلى نتيجة فعلية إلى أن توقفت أعمال اللجنة في 

تم توقيع بروتوكول للتعاون االقتصادي والفني، تنظم املادة السادسة منه    1987عام    تركيا إلى دمشق،خالل زيارة ” أوزال ” رئيس وزراء  

ثم تعود حصة تركيا إلى الثلث، والتي تحصل   ، م 1993بشكل مؤقت حتى االنتهاء من ملئ سد أتاتورك عام  سوريا وتركيا الحصص بين 

.% من واردات نهر الفرات سنوي  50ما يعادل    "مكعب بالثانية من مياه نهر الفراتمتر    500بموجبها سوريا على معدل تدفق ال يقل عن  
ً
 ا

من    % 58قدرها    ة العراقي  ة لدي الحدود السوري  ة العراق املمرر   ةمع العراق بأن تكون حص   ة اتفاقيبتوقيع    1989وقد قامت سوريا عام  

 من النهر كاألتي : ةمن مياه نهر الفرات وبذلك تكون الحص  %42 ةسوريا من امليا  ةمياه الفرات في حين تكون حص 

   ةالدول ة السنوي  ةالحص 

 تركيا   مليار متر مكعب  15.6

 العراق  مليار متر مكعب   9.1

 سوريا مليار متر مكعب  6.6

 

لضمان الحد  وذلك     األمم املتحدة   لدى 1987االتفاقية املؤقتة املعقودة مع تركيا عام   بتسجيلقامت سوريا   1994ما في عام  أ

الحصة التي    فإن   بسبب استغالل تركيا لواقع العراق وسوريا املضطرب  األدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات ،  

 .  تصل إلى سوريا و العراق اليوم أقل بكثير 

 

 والفرات :   ةمياه دجل ة واملوقف الدولي من قضي  ةاقيموقف دول اإلتف

 والفرات :  ةاملوقف التركي من قضيه مياه دجل •

   ،1991ذكر توركت اوزال الرئيس التركي السابق في عام  
ً
   قائال

ً
تركيا فلم نصدر لكم    إلىاذ لم تقوموا بتصدير النفط  "للعراق    ومهددا

عبر سوريا يجب حل تلك املشكله مع سوريا .وذلك    الذيان النقص املوجود في العراق من املياه  "  كما قال عند زيارته للعراق  .  "املياه

 .  ة"ساس القضيأ بين البلدين , حيث ان البلدين هما  ةمحاوله للتفرقه ولتكوين عداو 



 

 

 

5 

 

الخارجية السورية لسن و  إلى وزارة  التركية  في مذكرة السفارة   1995  ةجاء 
ً
ردا إلى    على مذكرة وزارة  ، وذلك  السورية  الخارجية 

 : ةالحكومة التركية  املالحظات األتي

، وهما رافدان لنهر واحد هو شط العرب. ولهذا فإنها ال تعتبر   •
ً
 واحدا

ً
 مائيا

ً
تعد تركيا حوض دجلة والفرات حوضا

ل في  تحويلها مجرى بحيرة ، ولكن هي املنبع الدائم لنهر دجلة، إلى حوض الفرات بواسطة نفق خاص لسقي السهو 

 .الجهة الشمالية املعاكسة، بأنه تالعب بمجرى دجلة

نما تعتبرهم نهران عابران  إحتى ولو اعتبرت تركيا دجلة والفرات نهرين منفصلين ، فإن تركيا لن تعترف بهما  كنهرين دوليين ، و 

ضفة األخرى ضمن حدود دولة  للحدود. وتعّرف تركيا املجرى الدولي، بأنه مجاٍر تقع إحدى ضفتيها ضمن حدود دولة، وتقع ال

 أ اخري، ليمر خط الحدود في منتصف املجرى املائي، أما املجرى  
ً
للسيادة املطلقة     و النهر العابر للحدود فسوف يكون خاضعا

 .للدولة التي ينبع منها

ستخدم هي ما تشاء  وبناء علي ماسبق  فإن من حقها أن تتصرف في كمية املياه التي تمنحها للدولة الحوضية األخرى، بينما ت

  .
ً
 ومستقبال

ً
 لسد حاجتها من مياه النهرين حاضرا

 قد  ترفض تركيا مبدأ انقسام مياه نهرا دجلة والفرات أو توزيعهما ، و  •
ً
عن ذلك مبدأ تخصيص استخدام    اقترحت بديال

   ،املياه
ً
على دراسات فنية   ذلك    في  ألبحاث تمت علي بعض مشاريع الري والزراعة في البالد املتشاطئة، تعتمد  وأنه وفقا

 واقتصادية تنتهي إلى منح األولوية الستثمار املياه في مشاريع الري وفق مبدأ االستعمال األمثل للمياه . 

دجلة والفرات داخل  نهري  اردها املائية في حوضا  على حق السيادة املطلقة لتركيا على مو   ةتقوم السياسة التركية املائي  •

بشكل مطلق بمياه النهرين، ومن خالل تشييد السدود واملشاريع اإلروائية والزراعية، وال   مما يفسر تصرفهاأراضيها، 

 تزال مستمرة بنهج مقارب، من دون مراعاة حقوق الدول املتشاطئة معها . 

املياه، بحجة     د اتفاقيات ثنائية مع العراق وسوريا تتعلق بالحصص املائية أو تقسيممما سبق، نعلم أن تركيا ال توافق على عق

 أن القانون الدولي ال يجبرها على ذلك. 

 املوقف السوري والعراقي  من قضيه مياه دجله والفرات :   •

 أو ،    الدولي من حيث انقسام املياهتؤكد سوريا بأن دجلة والفرات هما نهران  دوليان  ،و تنطبق عليهما قواعد القانون  
ً
حوض الفرات    يضا

 بل هما منفصلين عن بعضهما .
ً
 واحدا

ً
  يعتبر  مستقل عن حوض دجلة، وكونهما يلتقيان في شط العرب، ال يجعل منهما حوضا
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من خالل اتفاقيات بين    تؤكد سوريا على مبدأ تقسيم مياه نهرا دجلة والفرات، وأن هذا األمر حق من الحقوق ، ويجب أن يتم ذلك كما

   ةالدول املتشاطئه ، وأن ما يصل حدودها أو حدود العراق من مياه دجلة و الفرات ، ليس هب
ً
للقوانين    من أحد، بل  هو  حق شرعي طبقا

  1987و األعراف الدولية، ووفق بروتوكول عام  
ً
 املوقع بين تركيا وسوريا .  الذي تم توضيحه مسبقا

  ةوالسوري  ةلطات العراقينه  قد طالبا السأكما  
ً
( متر مكعب لعدم كفاية  700( إلى )500من )  من تركيا زيادة التصريف السنوي الحقا

هو أن    ي اخرو أ)ديميريل(  له ر 2000الي عام   1993، ولقد رفض األتراك تلك الطلب، ولكن الرئيس التركي من احتياجاتهمااملياه لتلبية 

 وافق عليه توركت أوزال ، وهي تفيض عن حاجة سوريا والعراق متر مكعب هي كمية عالية بح  500كمية  
ً
 عشوائيا

ً
  ، د ذاتها، وتعتبر رقما

 أاال  
ً
 بين البلدين اليمكن التراجع عنها .  ةاملائي ةالذي يحكم العالق 1987لبروتوكول  نه وفقا

التمكن من الضغط على تركيا لز  أثر تحديد حصة سوريا والعراق من نهر الفرات، وعدم   على أثر الطلب على 
ً
يادة الحصة ، وأيضا

بدأت سوريا بمشاريع للري  املتزايد على املاء في حوض الفرات في العراق، مما يزيد من الضغط على سوريا إلطالق مياه الفرات للعراق،  

املناطق الواقعة بين مجرى دجلة وروا  تلك 
ً
القريبة من حوض دجلة، وخصوصا املناطق  أو  على دجلة سواء باستغالل  الخابور،  فد 

محاولة تحويل جزء من مياه دجلة إلى املجرى الرئيس ي للفرات أو إلى رافده في سوريا الخابور، كذلك نقل بعض مياه الفرات إلى حوض 

 دمشق . 

 موقف العراق من املياه املشتركة 

 يتلخص موقع العراق من املياه املشتركة في النقاط التالية :  

 أإن نهرا  دجلة والفرات هما نهران دوليان   ▪
ً
 لتعريف النهر الدولي املتفق    ،وذلك نفس املوقف السوري السابق ذكره  يضا

ً
طبقا

 . 
ً
 عليه دوليا

 كل منهما. إن نهرا دجلة والفرات هما نهران منفصالن من خالل حدود هيدرولوجية واضحة ل ▪

االلتزام   ▪ للمياه من خالل  عادلة ومعقولة  لقسمة   ) تركيا وسوريا والعراق   ( املتشاطئة  الدول  بين  ثالثي  اتفاق  ضرورة عقد 

بقواعد  قسمة املياه واالنتفاع املنصف الذي تستند إلى القانون الدولي وبما يضمن الحقوق املكتسبة للمشاريع القائمة في  

 العراق. 

االلتزام ▪ إجراءات    ضرورة  إتخاذ  وجوب  من  ذلك  يتبع  وما  النهرية  البيئة  على  الحفاظ  تتطلب  التي  واإلجراءات  بالقواعد 

 والفرات من جراء املشاريع اإلروائية والزراعية واملخلفات االخرى.  ةواحتياطات ملنع ومكافحة التلوث في مياه نهرا دجل

 اقتصادية ملخالفة ذلك قواعد القانون والعرف الدولي.رفض إعتبار املياه الدولية املشتركة سلعة  ▪
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 موقف وزير املوارد املائية تجاه األزمة املائية:  

 تجاه االزمة املائية كما يلى :  
ً
 صارما

ً
 كان لوزير املوارد املائية موقفا

 أن الضرر األكبر للسدود علي  العراق سيكون في املوسم املقبل،    " الجنابي"    يرى  وزير املوارد املائية 
ً
أن العراق سوف يعمل على    موضحا

ملساعدتها وتزويدها بحصة مائية كافية، وذلك بعد انتهاء مدة االتفاقية األولى التي عقدت في يناير    ةالتركي  ة إجراء اتفاقية مع الحكوم

 .الحالي املاض ي لتأجيل بدء تخزين املياه إلى يونيو

قررت بأن تمنع زراعة عدد من املحاصيل الزراعية في البالد، بينها األرز، بسبب احتياجه للماء   قدوكانت وزارة املوارد املائية العراقيه  

الكثير وبسبب موجة الجفاف التي تضرب العراق موضحة أن األولوية في خطة الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب واألغراض الصناعية،  

 .ألف دونم من الخضروات  500لزراعة ما يقارب اكثر من و 

 املوقف الدولى من قضية مياه دجلة والفرات  

نظم القانون الدولي عملية اإلستغالل  لألنهار الدولية بين الدول املتشاطئة حيث صدرت معاهدات واتفاقات بين الدول تنظم استخدام  

في عام   املتحدة  األمم  الدولية ونشرت  على    1963املياه  يزيد  النصوص   250ما  تحت عنوان  الدولية  املياه  استخدام  تنظم  معاهدة 

 .  عاهدات الخاصة باستخدام األنهار الدولية لغير أغراض املالحة التشريعية وأحكام امل

دجلة والفرات     ى و اقتصادية بشأن استخدام  مياه نهر أو حتى قيام الحرب العاملية األولى كانت التوجد هناك اي مشاكل سياسية   

 أنه وبعد تفكيكها وانفصال كل من العراق  بسبب وقوعهما من املنبع حتى املصب تحت سيادة دولة واحدة هي الدولة العثمانية ، إال 

  وسوريا عن سيادتها بعد الحرب العاملية  ، اختصت تركيا باملنبع واملجرى األعلى لنهري الفرات ودجلة ، وسوريا باملجرى األوسط للفرات، 

 دنى واملصب . والعراق بنهر دجلة واالوسط واأل 

متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات، إال أن سوريا تحصل   500ي الحصول على  ولفتت إلى إن االتفاقيات الدولية تؤكد حق سوريا ف

 متر مكعب في الثانية.  200حاليا على ما يقل عن 

 من املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة أن منسوب املياه في نهرا دجلة والفرات يتراجع بمعدل  ب  وقد جاء
ً
تقرير صدر مؤخرا

 قد يسفر عن نزوح اجباري لتجمعات سكانية عراقية بالكامل .  غير مسبوق ما

إلى الخروج في   تم إصابة العديد من العراقيين باألمراض نتيجة  كما نقص املياه والتلوث واملستويات املرتفعة من امللوحة ، ودفعتهم 

وأرسل العراق الكثير من الرسائل إلى تركيا بشأن خططها الخاصة بسد إليسو، وفق ،  في أنحاء جنوب العراق  2018مظاهرات عنيفة في  

 .  ما ذكر الحمداني، إال أن أنقرة ردت فقط بالكثير من األعذار
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 األمن املائي للعراق :  ةت الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادالصم

تركيا تستخدم املاء كسالح    الثنائية، حيث أوضح الخبير املائي) عبدهللا األحمد (، أن   لالتفاقياتالدولية وخرق    للمراقبةغياب  هناك  

أن أخطر ما تقوم به تركيا هو أنها تحاول أن تعتبر املاء سلعة تجارية وهذا ضد القوانين واألعراف     وقال  ،في الحرب ضد سوريا والعراق  

االتفاقيات الدولية تشدد على ضرورة األخذ بعين االعتبار حاجات الدول من املاء وتحظر على تركيا في هذه الحالة، ، حيث أن  ةالدولي

 لعراق.  اتخاذ أي إجراء من شأنه اإلضرار بسوريا وا

 أكما رفضت تركيا  
ً
الدولية في   يضا التي تعمل علي  تنظيم هذا املجال خاصة استخدام املجاري املائية  التوقيع على أهم اإلتفاقيات 

 االتفاقية مبدأ السيادة املطلقة على جزء من املياه الواقع ضمن أقاليم الدول املعنية .   األغراض غير املالحية وقد ألغت

وسو ، خبير األمن املائي في معهد كلينجينديل ، وهو مؤسسة فكرية هولندية للعالقات الدولية ، إن الدولة التي مزقتها  كما قال فون ل 

بناء سدود جديدة على مدى    أن    ،وأضافالصراعات شهدت تدهور بنيتها التحتية املائية على مدى عقود من اإلهمال وأضرار الحرب  

 وإيران أوقف بعض تدفق نهري دجلة والفرات التي تعتمد عليها البالد .عقود في املنبع في تركيا وسوريا 

 :  ةالي األمم املتحد ة موقف األحزاب والنواب من الصمت الدولي وتصعيد القضي

) الفتح(    ةبرزهم كتلأو ،وتصعيدها علي املستوي الدولي    ةالقضي  بتلك  باالهتماميوجد عدد من األحزاب والنواب العراقيه قاموا بالفعل  

 أ , و   ةالبضائع واملنتجات التركي  ةمقاطع   إلىدعوا   كما  ،دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية املالكي    ةالعامري، وكتل  ةبزعام
ً
 يضا

ة  للحكوم  ةبرزهم تيار التصدي واملتحدون وتأييد الحلول الدبلوماسيأ التظاهر السلمي من جانب بعض الكتل   إلىكانت هناك دعوات 

 والفرات .  ةنهري دجل على ةاملياه وبناء السدود التركي على ةضد مايفعله الجانب التركي من انتهاكات واسع   ةالعراقي

وهو املاء  في   ةن تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ املقايض أ  في هذا الصدد  مؤكدينبـشن حرب مياه على العراق ,  اتهموا    نواب أنقرة  

ووقف   ،  عدم التعامل معهاو ،    ةمقابل النفط  ، لذا يجب التعامل معها وفق القوانين الدولية، وتقديم شكوى ضدها للمنظمات الدولي

 ةجل اعطاء حص أطرد السفير التركي لدى العراق للضغط عليها من    وفيما يتعلق بالجانب العراقيالعالقات التجارية واالقتصادية،  

    . ةالعراق املائي

   ةطالب  النائب الدهلكي بتحريك القضي  وقد
ً
   دوليا

ً
من انفجار الشعب إزاء السياسات الخاطئة التي تتخذ من قبل الحكومة .    ، محذرا

ن العراق ال يزالوا يبحثون عن االستقرار السياس ي واالقتصادي واألمني، حتى صدموا بالبحث عن بدائل ملياه نهر دجلة التي  أ مؤكًدا  و 

 أانتهكتها وحجزتها الحكومة التركية خلف سد إليسو، والتي 
ً
 نهيار لديمومة الحياة .ستتسبب با  يضا
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أن العراق وشعبه وقع ضحية مؤامرات داخلية وخارجية، ولم يرق لبعض الدول أن يخرج العراق من تلك   كما قال النائب الدهلكي

ر  من تركيا وإيران بقطع األنه زمات أخرى لالنتقام والنيل  من تلك البلد وشعبه العظيم، فذهبت كلأ فأرادت أن تدخلنا في     ،األزمات

 ثير على قوة العراق لتحقيق اهدافها . أوفروعه املشتركة مع العراق إلحداث فوض ى بين أبناء تلك البلد، والت

وحمل دول الجوار مسئولية الكارثة اإلنسانية التي سيتعرض لها العراق من جراء قطع وتقليل مناسيب األنهر عليه، والحكومة ووزارة  

، وبما يضمن الحفاظ على حصة العراق من   ةبين الدول املتشاطئ  ةاملائي ةتحكم العالق ةت دوليالخارجية مسئولية عدم إبرام اتفاقيا

 .  نهري دجلة والفرات وفروعه املرتبطة مع دول الجوار

 أتركيا مؤكدا أنها ال تعترف بحقوق العراق التاريخية و ،  النائب محمد ناجي، زعيم كتلة مؤسسة بدر النيابية  كما انتقد
ً
بنهر دجلة،  يضا

 وال قواعد واتفاقيات القانون الدولي . 

العكيلي، وقال إن سد إليسو سوف يؤثر بالسلب على الحياة في العراق مطالًبا باللجوء    النائب عن كتلة املواطن  هاجم  جانب آخروعلي  

ملء تركيا سداليسو وتسببه في تقليل    منتقدين   ةللمجتمع الدولي للضغط على تركيا ,كما دعا البعض الي مظاهرات امام السفاره التركي

 "  وقطع مناسيب املياه في نهر دجلة، ورفعوا شعارات بينها "قطعكم ملياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي 

 :  ة املائي ة األزم ةلحل مشكل ةالعراقي  ةوتم تقديم بعض الحلول من النواب العراقيون للحكوم

من جانب   ةمع تخصيص جزء من ايرادات الدول،  ةمن وراء تلك األزم  ةباب واألضرار والنتائج املترتباألس  ةملعرف  ةمختص   ةمنها تكوين لجن 

 في الوقت العاجل .  ةتلك األزم ة ملواجه ةالعراقي  ةالحكوم

أن هناك قوانين   أن الحمداني أكد  املياه. إال  العراق من  الواضح ما هي مسؤوليات تركيا تجاه حق  اتفاق دولي، ليس من  وفي غياب 

 واتفاقيات  دولية يمكن للعراق اللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، للضغط على تركيا .  

املتشاطئه تتعلق بتقسيم مياه نهرى دجلة والفرات الدوليين واستخداماتهما    نه لم يتم التوصل إلى اتفاقية دولية شاملة بين الدول أكما  

بما يضمن الحقوق املكتسبة للعراق  يرجع لعدد من األسباب لعل من أهمها ضعف الخبرة التفاوضية لدي الجانب العراقي في مجال  

واختالف األسس القانونية والسياسية التي    ،م في هذا املجالوالتقدم الذي يت  ، وعدم مواكبتها للتطور ةاملائي  ةاملياه والتعامل مع األزم

ن املعاهدات واالتفاقات والبرتوكوالت واملحاضر التي وقعتها تركيا مع  أ كما    ، يتحجج بها الطرفان ، بشأن دولية حوض ي دجلة والفرات  

   .  كل من العراق وسوريا لم تحقق أي تطور واضح بشان تحديد الحصص املائيه لدول الحوض
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 تركيا تستخدم املياه لتحقيق أطماعها فى سوريا والعراق : 

 : ةالتركي ةهم املشاريع املائيأ

 اقامت تركيا عدد 
ً
 مع الجانب العراقي وفق  ةو متابعأخذ اذن  أمن املشاريع املائية على نهري دجلة والفرات ، دون  ا

ً
لقواعد واتفاقيات   ا

ثار سلبية على العراق وشعبه وتتأثر السياسة املائية التركية تجاه العراق باعتبارات داخلية آالقانون الدولي ، لذلك كان لتلك املشاريع 

تركيا   بين  السياسية  الحدود  مشاكل  االعتبارات،  هذه  أهم  من  ولعل   ، إقليمية  واستراتيجيات  األو وخارجية  ومسالة  كراد،  العراق، 

 ومنها : . وحقوق التركمان

هو أول السدود التركية الكبيرة على نهر الفرات والهدف من    1974سد كيبان 

بمقدار   املياه  تخزين  هو  م    7,30انجازه  وتوليد    3مليار   ،

سعة   كهرومائية  محطة  بإنشاء  الكهربائية   1340الطاقة 

 . ميكاواط

  166يقع إلى الجنوب من سد كيبان على نهر الفرات بمسافة   1987سد قرة قاية 

ارتفاعه   ويبلغ  تركيا،    173كم  في  سد  أكبر  ثاني  وهو  متر 

مليار م. والهدف الرئيس ي ً من إنشائه    5,9قدرته التخزينية  

هو أيضا الحصول على الطاقة الكهربائية حيث يضم السد  

من وحدات توربينية سعة    1800محطة كهرومائية بسعة  

ويبلغ معدل إنتاجه السنوي  ) 70 )ميجاوات،    300كل منها  

 مليار كيلووات/ ساعة  5,7ائية من الطاقة الكهرب

تبلغ  1992سد اتاتورك  حيث  تركيا،  في  وأكبرها  العالم  في  سد  أكبر  رابع  وهو 

مليار م من املياه، ويصل ارتفاعه إلى    5,48طاقته التخزينية  

يبعد بمسافة    179 الجنوب من سد    200متر وهو  إلى  كم 

وأهداف هذا   .كم  65قرقايا وتفصله عن الحدود السورية  

السد متعددة تشمل الطاقة والري والتنمية الشاملة، فهو  

ثماني وحدات   ذات  كهرومائية  محطة  توربينية  ) 72)يضم 

الكلية   قدرها    2520قدرتها  طاقة سنوية  وتنتج  ميجاوات، 
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ري    9,8 إلى  السد  يهدف  كما   ، ساعة  كيلووات/  مليار 

 .مساحات واسعة من األراض ي الجديدة

كم وقطره  4,26يعد أكبر نفق إروائي في العالم ، يبلغ طوله  1990شانلي أورفا نفق 

م ، وهو عبارة عن نفقين متوازين ، يرتبط هذا املشروع  5,7

بسد أتاتورك اذ يأخذ املياه من خزان سد اتاتورك لنقل مياه  

 . الفرات الى سهول أوراقة وحران

 

 GAP)مشروع سد الكاب

)    19سدا   (سد أليسو . ومشروع  ولعل من أهم سدوده هو  

إلرواء   كهربائية  إذ    7.1محطة  الكاب  ما ً  أي  دونم  مليون 

يقارب ثلث األراض ي املروية في تركيا ،   )و 23يتضمن إنشاء ) 

نتاج    4.27وا   نصف ٕ  حوالي  أي  سنويا.  واط  كيلو  مليار 

 الطاقة الكهربائية  

 . الكلية املنتجة في تركيا

 

املشروع يشكل خ نهري دجلة  إن هذا  مياه  طورة كبيرة على 

  17والفرات إذ ستنخفض مياه دجلة القادمة من تركيا من  

مليار متر مكعب وستنخفض مياه    5.13مليار متر مكعب الى  

)الى )    5.32-5.28الفرات القادمة الى سوريا والعراق من )  

 )مليار متر مكعب..   11-5.13

 

ا املتدفقة  املياه  حجم  في  الحاصل  النقص  العراق  إن  لى 

 سوف  

 .يعيق استغالل بقية األراض ي الصالحة للزراعة في العراق

)ماليين عراقي موزعين على امتداد نهر الفرات    6إن أكثر من )  

 )ماليين دونم   3سيعانون من شحة املياه وان أكثر من )
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 . من االراض ي الزراعية الخصبة سيلحقها الضرر 

على اإلقليم والبيئة   كبير على الرغم من أن مشروع السدود التركي من املمكن أن يحمل مزايا لتركيا ، إال أن ظاهرة بناء السدود لها تأثير  

إيران ، حيث سيؤدي إلى تدمير األراض ي الزراعية    ووالعراق    ا للغاية لكل من سوري   ةكثير   ة سلبي  ثار آفي بالد املنطقة، وسوف تتسبب في  

 أجفاف  وال
ً
الحيوانية يضا والثروة  األسماك  ونفوق   ، السدود  من  الكهرباء  توليد  على  القدرة  عدم  نتيجة  الكهربائي  التيار  وانقطاع   ،

 عن الغبار وامللوثات الجوية، وحدوث ظاهرة الرياح الرملي
ً
 .  ةوالتصحر، فضال

أن أضرار السدود   حيث نجدبجرف قرى ومدن بأكملها،    يقف خطر السدود التركية عند هذا الحد، فإن انهيار هذه السدود كفيل  ولم

 أالتركية قد طالت املواطنين األتراك 
ً
   يضا

ً
 راضيهم . أ من مناطق السدود حيث اضطروا للهروب بعيدا عن  الذين يعيشون قريبا

  - سد الرمادى  - سد كيبان   -حديثة سد   -سد تشرين  - سد الطبقة  - سد البعث  - برز تلك السدود علي نهر الفرات هي : »سد أتاتورك أو 

 سدالكوت( -سدسامراء–سد باودش -سداملوصل  -: ) سداليسو  برزهانهر دجأل  علىما  أ  سد الفلوجة«، 

   (gab)   علي البلدين :  ةثار املترتبالتركي واآل ةمشروع التنمي

 لتطوير الطاقة الكهرمائية  
ً
 كبيرا

ً
والري من أجل تطوير نهري الفرات ودجلة، وكان أول من  يشكل مشروع جنوب شرق األناضول مخططا

للتحقيق في إمكانية استخدام    1936بادر إليه مصطفى كمال أتاتورك في ثالثينيات القرن العشرين. أنشأ إدارة دراسات الكهرباء في عام  

، أنشئت املديرية 1954ر الفرات. وفي عام  املجاري املائية لتوليد الطاقة. وفي وقت الحق، أنشأ "مشروع كيبان" مراكز مراقبة على نه 

 العامة لألشغال الهيدروليكية التابعة للدولة، التي أصبحت اآلن تابعة لوزارة الطاقة واملوارد الطبيعية، من أجل إدارتها . 

التغطي علي  املشروع  الناحي  ة ويعمل  من    ة الجغرافي  ةمن  املكونة  األناضول  شرق  جنوب  )ديار    9منطقة  أساسية  وغازي  بكرمدن 

 % 9.7كيلومتر مربع بما يوازي    75.193وشرناق(بحيث تبلغ مساحتها اإلجمالية   وشانلي أورفة وسيرت وماردين وكيلس وأديمان عنتاب

من سكان تركيا، وتبلغ    %10.8   مليون نسمة تقريبا نسبته  8.8من املساحة اإلجمالية لتركيا، كما يصل عدد السكان في تلك املنطقة  

 2.214.473منها مخصص للمراعي )  %29.4هكتار(، و  3.290.575منها مخصصة للزراعة )  %43.6مليون هكتار،    7.5اض ي  مساحة األر 

 هكتار( .  1.451.185منها غابات ) %19.2هكتار(، و

 2050يقرب من  منطقة، ضمت ما    17اما الجانب الصناعي وصل عدد املناطق الصناعية الكبرى التي تم إنشاؤها في إطار املشروع إلى  

  35ووصل عدد املناطق الصناعية الصغرى التي تم افتتاحها   شخص ،  170.000شركة , فيما وصل عدد العاملين فيها إلى ما يقرب من  

 منشأه . 9600منطقة ضمت ما يقرب من 
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 13ينقسم املشروع إلى  محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية. و   19مشروعا للري و    25سدا و    22ويشمل مشروع جنوب شرق آسيا حوالي  

على نهر دجلة. وفي منطقة الفرات، تشكل منطقة الفرات السفلى أكبر مشروع    6منها تقع على نهر الفرات و    7مشروعا فرعيا رئيسيا،  

 فرعي يشمل سد أتاتورك وأنفاق أنل لوروفا إلى جانب خمسة مشاريع فرعية أصغر حجما . 

 
ً
في املائة من السكان الذين يعيشون في   90. ويدعي السكان األكراد في تركيا، الذين يمثلون  بؤرة للجدل  مع ذلك، فهذا املشروع  أيضا

املنطقة املتضررة من الفجوة، أن املكاسب االقتصادية واالجتماعية املوعودة لم تؤتي ثمارها بعد، وأن الفجوة هي مجرد محاولة أخرى 

ستشارا بشأن املشروع، إذ يحذر الخبراء  من جانب أنقرة لتقويض هويتهم العرقية. وفي الوقت نف
ُ
سه تجادل سوريا والعراق بأنهما لم ت

 بالسدود والخزانات الجديده .
ً
 من أن األمن الغذائي وإمدادات املياه في مصبات األنهار سيتأثران سلبا

 تتمثل األهداف اإلنمائية العامة ملشروع جنوب شرق آسيا في ما يلي :

 مل في املناطق الريفية . تعزيز اإلنتاجية وفرص الع •

 تعزيز قدرات استيعاب السكان في املراكز الكبرى في املنطقة .  •

الكفء  • االستخدام  طريق  عن  وطنية  كأهداف  الصادرات  وتشجيع  االجتماعي  واالستقرار  االقتصادي  النمو  في  املساهمة 

 للموارد في املنطقة . 

 خدام الحضري والصناعي . تنمية وإدارة موارد املياه واألراض ي للري وكذلك لالست  •

مليوني   • بري  أفضل  زراعية وأنماط محاصيل  للمزارع وممارسات  أفضل  بإدارة  األخذ  األراض ي عن طريق  تحسين استخدام 

 .هكتار جديد من األراض ي، مما قد يجعل تركيا مصدرا للسلع الزراعية

 اجات السكان املحليين على نحو أفضل  تحسين الخدمات االجتماعية ومرافق الهياكل األساسية الحضرية لتلبية احتي •

 واجتذاب املوظفين املؤهلين وإبقائهم في املنطقة . 

 على مجريي نهري الفرات ودجلة . 21توسيع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء عبر بناء  •
ً
 ونفقا

ً
 سدا

مليون    1.7مجموع اإلمكانات املائية لتركيا، وروي  في املائة من   30وجاء في البيان الحكومي الرسمي أن من املتوقع أن يستغل املشروع  

 ميغاواط .  7485بليون كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا بطاقة منشأة تبلغ  27.5هكتار من األراض ي، وإنتاج 

بعد مشاريع فيما  الكهرمائية، وشمل  املرافق  األول على  املقام  في  آسيا  التخطيط األصلي ملشروع جنوب شرق  أن    وركز  والواقع  ري. 

 
ً
 إنماًء إقليميا اجتماعيا واقتصاديا

ً
، التعديالت األخيرة والتوسع في برنامج جنوب شرق األناضول يعيد تعريف املشروع باعتباره برنامجا

تماعي. ويؤكد على احتياج تركيا إلى تحويل جنوب األناضول من "مجتمع متخلف" إلى مجتمع قائم على النمو االقتصادي واالزدهار االج

 وقد تصدى هذا أيضا للشواغل األمنية الدوليه . 
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 بناء السدود وتأثيره علي سوريا والعراق : 

 أ
ً
   دولة العراق : ى بناء السدود وتأثيره عل :  وال

 
ً
إلنفاق مليارات الدوالرات من أجل تشييد    بينما تقوم تركيا ببناء سدود جديدة، تتزايد الضغوط على العراق الذي يجد نفسه مضطرا

 البنى التحتية الالزمة لحماية أمنه املائي والغذائي من طمع دولة املنبع .

  ، بوار أراضيه الزراعية نتيجة السدود التي تبنيها إيران وتركيا  إلى باإلضافةيواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات  و 

 
ً
عن الجوع وبوار أراضيه الزراعية نتيجة سياسات بناء السدود   كما يواجه خطر العطش وجفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضال

 املجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا .

لفرانس برس ، إن كميات املياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت   الفرنسية  األخباركالة  لو الحمداني  راقي  ويؤكد وزير املوارد املائية الع

ن الوزارة عملت "على وضع استراتيجية لتقييم وضع  وأ ،نتيجة بناء العديد من السدود واملشاريع على نهري دجلة والفرات    %20بنسبة  

على ضرورة أن تكون    وقد شدد، تتضمن سيناريوهات عدة ألسوأ االحتماالت،  2035ي الي عام  أ  ةقادم  ةسن  15العراق في ملف املياه الي  

 .مياه الشرب مؤمنة بالكامل على األقل

وذلك سوف يؤدي   ،بسبب انخفاض منسوب املياه، "تزحف على أرضه من مياه الخليج  ةكما ان األمالح ارتفعت نسبتها في األعوام األخير 

 الي بور .   تحولهاف يتركون األراض ي بسبب املزارعين سو   إلى أن

وسبب تقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق    ،الى شح املياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين  ةالعراقي  ةشار مسئول في الحكومأكما  

ماليين فقط وحذر من أنه "قد ال نحصل على مياه الشرب واالستخدام البشري خالل   3مليون دونم وعدت بها الحكومة إلى    15من  

  2030-2025األعوام 
ً
 مللف االقتصادي ال غير . مع تركيا في ملف املياه وال خيار أمام الحكومة إال بالضغط من خالل ا وال نرى مستقبال

سيصل عدد السكان إلى أكثر من    2035وفي  .مليار متر مكعب من املياه  71مليون نسمة اآلن    40يستهلك سكان العراق البالغ عددهم  

   51مليونا فيما من املتوقع أن تنخفض املياه السطحية الى    50
ً
بحسب    بعد إكمال كل املشاريع خارج الحدود .  مليار متر مكعب سنويا

 إحصاءات الحكومة 

 
ً
 :   ة املزارع العراقي من تأثير السدود علي األراض ي الزراعي  ى علي ماسبق شكو  وتطبيقا

يواجه املزارعون في جنوب حيث  على مر السنين ، قدم العراق وسوريا العديد من الدعاوى التي تتهم تركيا بالتسبب في نقص املياه.  

باملائة   50العراق صعوبات جمة تدفع الكثيرين إلى اليأس. عليوي الشمري ، مزارع أرز يعيش في الديوانية جنوب بغداد ، يقول: "أكثر من  

هكتاًرا ، لكن   40التي تعمل كمزارعين تركوا قراهم وذهبوا إلى املدينة". كان الشمري يزرع األرز في مزرعته التي تبلغ مساحتها  من العائالت  

إلى أن "األراض ي التي كانت ذات يوم مزارع خضراء تحولت اآلن إلى صحراء  5الجفاف قلصها إلى   كما اتهمت    ."هكتارات فقط. ويشير 
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بإطالق   الفواكه  سوريا تركيا  البراز على  في تركيزات  زيادة خطيرة  إلى  أدت  املياه  في  االنقطاعات  أن  ، بحجة  امللوثة بشكل فعال  املياه 

إلى تفش ي الكوليرا بشكل حاد وقد ساهم التلوث وزيادة مستويات امللوحة في األنهار ، كما يقال ، في    .والخضروات املروية ، مما أدى 

 وهو مصدر مهم للغذاء وسبل العيش . انخفاض حاد في صيد األسماك ،

 اليسو :  ةومن ابرز السدود التي اقامتها تركيا علي نهر دجله بالقرب من قري 

 
ً
 :سد اليسو وتأثيره علي العراق :  ثانيا

 
ً
   يثير مشروع سد اليسو املفترض  إقامته على نهر دجلة في  جنوب تركيـا، جـدال

ً
  دوليا

ً
تباينت فيه املواقف وردود األفعال الدولية   ،  كبيرا

ال ينحصر نطـاق تأثيرهـا علـى العراق وسوريا فقط بل ستؤثرعلي    ةثار سلبيآبسبب مايترتب عليه من    ،  ةما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطو 

 
ً
  ،الخليج العربي أيضـا

ً
 .  فقـد أكـدت الدراسات الفنية التي أجريت في العراق مؤخرا

( في اتجاه مجرى نهر حسن كيف ، ومن املتوقع أن يوفر سد إليسو الذي يبلغ   35كيلومتًرا )  56سو على بعد حوالي  يقع سد إلي
ً
ميال

في املائة من إجمالي قدرة تركيا على توليد الطاقة(. السد جزء   1.5ميجاوات من الكهرباء )حوالي    1200قدًما(    440متًرا )  135ارتفاعه  

سدا على نهري دجلة والفرات.    22محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية و    19والذي يتكون من     في تركيا  مشروع جنوب شرق األناضول  من

 تم تصميم هذا الجهد للمساعدة في تعزيز النمو االقتصادي واستقالل الطاقة في البالد. ولكن ستكون هناك تكلفة أيضا . 

مليون دوالر( في االقتصاد التركي وسيساهم في تنمية    412مليار ليرة تركية )  2.8و رابع أكبر سد في تركيا ، سد إليسو و سيساهم بـوه 

مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنوًيا , كما يعد سد إليسو أحد أكبر مشاريع الري    4.1الجنوب الشرقي ، ومن املتوقع أن يولد  

ا ، حيث سيحتوي على ستة توربينات عند اكتماله لتعزيز التنمية في املنطقة , هو الجاب وهو مشروع تم تنفيذه في إطار  والطاقة في تركي

مليار متر مكعب   48مشروع جنوب شرق األناضول من حيث الحجم ثاني أكبر سد في تركيا بعد سد أتاتورك ، الذي تبلغ سعة خزانه  

 .  1992من املياه واكتمل في عام 

ا ستبدأ تركيا في ملء السد على نهر دجلة، بما يهدد دولة العراق بالجفاف، حيث إن ملء السد، الذى سيؤثر على حصة العراق من  كم

مياه نهر دجلة، سيؤدى إلى أضرار بالغة بسبب الجفاف، قبل أن ترسل تركيا وزير فيسل أر أوغلو كمبعوث عن أنقرة إلى العراق، لبحث  

لعراقيين. وقال مسئول من هيئة األعمال الهيدروليكية التركية، رفض ذكر اسمه، لوكالة األنباء األملانية فى العام األمر مع املسئولين ا

 املاض ى إن بوابتين من بوابات السد أغلقتا، وسيبدأ ملء املياه في اقرب وقت . 

 مربًعا( من األرض ,و عندما يقترب الخزان من    74كيلومتًرا مربًعا )  190يحجز سد إليسو املياه من نهر دجلة , وسيخلق خزاًنا يغطي  
ً

ميال

ألف شخص , اضافه الي ذلك سيقلل السد إمدادات    70السعة ، فإنه يغمر بشكل شبه كامل حسن كيف ويؤدي إلى تشريد أكثر من  

 املياه لسوريا والعراق .    

 %47ي السنة تقريبا  , اي نسبه اإلنخفاض ستكون بمعدل  مليار ف 20.9اتمام السد سوف ينخفض الوارد املائي لنهر دجله من  ةفي حال

 من املعدل الطبيعي وذلك سوف يؤثر علي جميع املجاالت سواء كانت الزراعيه او الصناعيه او حتي في مجال الطاقه .  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newsecuritybeat.org/2013/08/great-anatolian-project-water-management-panacea-crisis-multiplier-turkeys-kurds/&usg=ALkJrhgFMB9aEl0Pgm3UlviLrTbrKwOjDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newsecuritybeat.org/2013/08/great-anatolian-project-water-management-panacea-crisis-multiplier-turkeys-kurds/&usg=ALkJrhgFMB9aEl0Pgm3UlviLrTbrKwOjDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newsecuritybeat.org/2013/08/great-anatolian-project-water-management-panacea-crisis-multiplier-turkeys-kurds/&usg=ALkJrhgFMB9aEl0Pgm3UlviLrTbrKwOjDw
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الزراعة والغابات بكير باكديميرلي ،  مليار ليره تركيه وو فًقا لبيان سابق لوزير   12وشهد سد اليسو تكلفه استثماريه بلغت مايقرب من  

الـ    587أنتجت   السنوات  في  الخدمة  في  ، والتي دخلت جميعها  في تركيا  الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  ،    18محطة  مليار    895املاضية 

 مليار ليرة تركية اقتصاد البالد .  233كيلوواط / ساعة من الكهرباء ، مما ساهم بنحو 

% 106بنسبة  - سدود أتاتورك وكاراكايا وسدود كيبان  -أكبر ثالث محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا  وزادت الطاقة املولدة في

 مليار ليرة تركية في االقتصاد التركي منذ افتتاحها .  400، وساهمت السدود الثالثة بأكثر من  2018مقارنة بالعام  2019في عام 

، بينما حقق   2019عاًما ، وفًقا لبيانات  26مليار ليرة تركية في االقتصاد التركي على مدار  150كما ساهم سد أتاتورك وحده بأكثر من 

 157.3ساهم سد كيبان ، ثالث أكبر محطة للطاقة الكهرومائية ، بمبلغ   .مليار ليرة تركية لالقتصاد منذ افتتاحه  93.8سد كاراكايا  

غ مجمل املساحات الزراعيه التي ستحرم من تجهيزات املياه في القطر بعد تشغيل السد عاما , كما ستبل 45مليار ليرة تركية في أكثر من 

 الف هكتار مما يؤدي بالتالي الي انخفاض االنتاج الزراعي بنسبه كبيره جدا .  695000مايقرب من  

 أسوف يعاني العراق  
ً
كهرومائية املوجوده علي نهر دجلة ,  من انخفاض كبير في انتاج الطاقه الكهرومائية , بسبب تأثر املحطات ال  يضا

كما ان انخفاض معدالت تصريف من  مياه نهر دجلة , سوف تؤثر علي الثروه السمكية , وبالتالي تدهور في الحياه االقتصادية للصيادين 

ارتفا  وامكانية  للشرب  الصالحه  املياه  امدادات  , من قلة  نهر دجلة  املتواجدون علي حوض  السكان  كما سيعاني  األمراض  ,  ع نسب 

 واالصابات نتيجه رداءه نوعيه املياه القادمة الي البالد . 

ماليـين دونم من األراض ي الزراعية الواقعة في وسط وجنوب العـراق إلـى   3سوف يؤثر سد اليسو التركي على تحويل ما يقرب من    كما

أراض ي جرداء. فقد أوضح أحد الخبراء العراقيين من املتخصصين فـي مجال املياه واألراض ي في وزارة الزراعة، أن تلك املساحة تعـادل  

 للغاية في تأمين املياه الالزمة إلرواء  21الزراعية البالغة  سبع مساحة األراض ي  
ً
 صعبا

ً
مليون دونـم تقريبا ، وان األمر سوف يكون  وضعا

املساحات الزراعية ، وكذلك توفير املياه الضرورية ألغراض الشرب وتنمية الثروة السمكية وغيرها. كل هذه األمور سوف تـدفع بالعراق  

 عن تلك التـي يخطـط لبنائهـا فـي املستقبل. إلى أن يعيد النظر في جم
ً
 يـع مشـاريعه املائيـة الخاصـة باالستصالح واالرواء، فضال

وتحكم  دول الجوار في الحصص املائية،  ةن الوضع املائي في العراق سوف يتجه نحو الفقر املائي، وستتفاقم تلك  األزمة بسبب سيادإ

 
ً
عدم وجود سدود كبيرة وتقادم عمر بعض السدود مثل )دوكان ودربنديخان ( واستمرار التطرف    بجانب  ،  وسوء اإلدارة املائية داخليا

 .  ةفي املنطق

 األكراد الساكنين في منطقة جنوب شرقي األناضول في تركيا،  آتبرز  
ً
ثار هذااملشروع الخطير في تهجير عدد كبير من السكان خصوصا

 عن تعرض مياه النهر لخطر التلوث الناجم عن كثـرة استخدام املزارعين األتراك  وإغراق املئات من املواقـع األثرية املهمة ب
ً
املياه. فضال

 .  ةللمبيدات واألسمدة الكيماوي

 منه يعرف باسم مشروع )اليسو  آسوف تباشر تركيا ببناء مشـروع مائٍي   كما
ً
جـزرة(. وتكمـن خطورته في تحويل –خر أكثر خطورة وتأثيرا

 .  ةونة من نهر دجلة إلى تركيـا قبـل دخولهـا األراض ي العراقية الواقعة قرب الحدود الدولية املشتركجميع املياه املخز 
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لذلك يتوجب على الحكومة العراقية القيـام بالتحرك العاجل ملواجهة هذه العواقب املحتملة , وإال فان الكارثة ستقع عندما يأتي موعـد  

 إلمالء خزان أتاتورك العمالق،     30عندما قام األتراك بقطع ميـاه الفـرات مدة )  1990إمتالء خزان السد كما حدث في عام  
ً
 تمهيدا

ً
(يوما

توليد  فادحـة خصيصا مشاريع  بأضراٍر  الرئيس ي  اإلقتصادي  القطاع  املشروع وأصيب  غير  العمل  بهذا  العراق وسـوريا  من  فتأثر كل 

 راء إنخفاض مستوى مياه النهر . الطاقة الكهرومائية، ، التي توقف بعضها عن العمـل جـ

 بناء السدود وتأثيره علي دولة سوريا :

 سد  اتاتورك وتأثيره علي سوريا :

 يقع سد اتاتورك علي نهر الفرات  في بوزوفا , جنوب شرق تركيا تم تشييده لتوفير املياه للري وتوليد الطاقة ، وهو أحد أكبر السدود في

البالد ويحتل املرتبة السادسة بين أكبر سدود األرض والصخور في العالم  كان يسمى سابًقا سد كارابابا ، وقد أعيدت تسميته تكريما  

وبدأت    1992, كما تم تشغيل أول وحدتين للطاقة في عام    1983تاتورك ، أول رئيس لجمهورية تركيا الذي تولي الحكم عام  ملصطفى أ

 .  1993عملياتها بالكامل في ديسمبر 

، بينما حقق   2019عاًما ، وفًقا لبيانات عام  26مليار ليرة تركية في االقتصاد التركي على مدار  150ساهم سد أتاتورك وحده بأكثر من 

 157.3ساهم سد كيبان ، ثالث أكبر محطة للطاقة الكهرومائية ، بمبلغ   .مليار ليرة تركية لالقتصاد منذ افتتاحه  93.8سد كاراكايا  

 عاما .  45مليار ليرة تركية في أكثر من 

نوب األناضول  وهو مخطط كبير  اتاتورك جزءا من مشروع ج اما عن أهمية السد كجزء من خطة جاب املستدامة واملتكاملة يعد سد

محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية, وشبكة قنوات الري   19سدا ، و    22متعدد القطاعات ومتكامل , وهو أكبر السدود البالغ عددها  

 التي يتم بناؤها في احواض الفرات ودجله واعالي بالد مابين النهرين . 

ميجاوات    7476مليون هكتار من األراض ي وأيًضا توليد حوالي    1.8وعند اكتمال انشاء السد ، من املتوقع أن يوفر املشروع املياه لحوالي  

كيلو   75000مليار دوالر , كما تبلغ املساحة اإلجمالية لنظام الري حوالي    32من الطاقة تبلغ التكلفة اإلجمالية املقدرة ملشروع جاب  

 % من املراعي .  33.3% من أراض ي الغابات ، و 20.5% من األراض ي الزراعية شبه القاحلة ، و  46, وتتكون من  مترمربع

مليار متر مكعب في    35.9كم    2800ينشأ نهر الفرات في مرتفعات شرق تركيا ، وهو أطول نهر في جنوب غرب اسيا , يبلغ حجم النهر  

شكل استياًء سياسًيا قوًيا من العراق وسوريا ودول مشاطئة أخرى ألنه يقلل بشكل كبير من  السنة , يتدفق عبر سوريا والعراق , لذلك 

 تدفق نهر الفرات , لذلك بدأت الدول الثالثه محادثات اليجاد حل لقضيه تقاسم املياه . 
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ظاهره انتشار الكثبان الرملية    سد اتاتورك علي سوريا وسيعمل على توسيع ظـاهرة التصـحر ,  كما سيزيد في الوقت نفسه من  كما سيؤثر

التي سوف تزحف نحو مناطق أخرى في جنوب البالد , بفعل التغير الذي يحدث في املناخ بسبب تكرار حدوث العواصف الرملية , وايضا 

 تدهور املراعي الطبيعية وانخفاض إنتاجهـا فـي املنـاطق القريبة من األراض ي الزراعية .  

 الزراعية منها، بسبب عدم قدرة الجهات الحكومية  ستنعكس تداعيات إقامة امل
ً
شروع التركي على املنشات االقتصـادية في البالد خصوصا

املختصة على تنفيذ خططها الزراعية الطموحـة، وتجهيزهـا بمـا تحتاجه من مياه مما سيؤدي إلى خسـارة ماليـين الهكتـارات مـن األراض ي  

 رواء . الزراعية التي ستكون محرومة من اال 

ايضا النقص املتوقع في معدالت تصريف مياه النهر الـواردة إلى سوريا على عمل وديمومة املنشات الهيدروليكية املقامـة علـى   وسيؤثر

حوض النهر،مما قد يؤدي الي توقفها وشلها بصوره  كاملة أو شبه كامله , كما أن  انخفاض معدالت تصريف مياه النهر قد  يؤثر علي  

 في الثروه السمكيه في البالد ، و سيؤدي ايضا إلى تـدهور األوضـاع االقتصـادية للصيادين الذين يعتمدون علي تلك املهنه .  التنميه 

 : ةتيفي بعض النقاط اآل أهدافها   ثار بناء السدود تتلخصآبعد توضيح 

كبر  أالقيام بدور اقليمي    من أجلالفرات (    –  ةعلي النهرين )دجل  ةالسعي منذ ستينيات القرن املنصرم في بناء السدود العمالق •

 في منطقه الشرق األوسط . 

•  
ً
اقليميا منافستيين  كدولتين  والعراق  سوريا  من  كل  دور  ورق  تحجيم  استخدام  املكاسب    ةعبر  من  املزيد  لتحقيق  املياه 

  ة خاص ة السياسي
ً
  انهما تعانيان عجزا

ً
 .   مائيا

قل بكثير  أفضل و أسعار  أ  على و الحصول  أوهي استبدال  املياه بالنفط العراقي والغاز السوري    ةاملقايض   ةترويج ونشر فكر  •

 من النفط والغاز . ة املوارد الطبيعي إلىو سعر الغتز كونها تفتقد  ألبرميل النفط  ةعند الشراء تقل عن األسعار العاملي

نه ليس في العراق  أكما    ة،املقرر  ةوالتي تزيد حصصهما املائي ة،ق املائيالتخطيط البعيد املدي الستثمار طلبات سوريا والعرا •

مائي التنمي   إلىمما يؤدي    ،مثل سوريا   ةبديل  ة احواض  تنفيذ مشاريع  , ومن ثم تحجيم دورهما    ةاملستقبلي  ةعرقلة  للبلدين 

   ةالسياسي  ةوابتزاز مواقفهما من الناحي
ً
 .  ةئيجزء من حاجتهما املا ةمقابل تلبي اقليميا

دول الخليج    –فلسطين    –األردن    –اسرائيل    –قبرص    -خري مثل ) اليونانأاألمن القومي التركي ليشمل دول    ةتوسيع دائر  •

  ة لتزويد تلك الدول باملياه  بيع املياه بالوسائل املختلف  ةوذلك باقتراح عدد من املشاريع املائي  (الي سوريا والعراق   ةالعربي اضاف

 لسد عجزها املائي . 
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 توصيات

خزان السد مع بدء املوسم    بملء، ينص علـى تعهـد األتراك بعدم القيام  ةالتركي  ةالسعي إلى عقد اتفاق مباشر مع الحكوم •

 وأن معدالت سقوط األمطار بدأت تشهد في السنوات  
ً
 لآلثار التي قد تحصل فـي املسـتقبل، خصوصـا

ً
الزراعـي فـي العراق، تجنبا

، إلى جانب تزايد موجات الجفاف التي أخذت حدتها تزداد هي األخرى 
ً
 ملحوظا

ً
 .األخيـرة انخفاضـا

التركي والسوري حول تبني موقـف موحـد إزاء بناء السد التركي، وتشكيل وفد مشترك من كال  ضرورة التنسيق مع الجانبين   •

التأثير على تركيا،   الدول األعضاء فـي االتحـاد األوروبي بهدف  الجانبين، مهمته شرح أبعاد وتأثيرات إقامة هذا املشروع بين 

 .ئية لكل من العراق وسورياواتخاذ موقف أوروبـي موحـد ضدها من أجل مراعاة الحقوق املا 

إلى إعداد دراسة   • التركية. والسعي  املائية  اتخاذ موقف عربي وموحد تجاه املشاريع  الدول العربية على  حث مجلس جامعة 

النظر   وإعادة   , وسوريا  العراق  من  كل  على  التركي  الكاب  مشاريع  لفها 
ّ
تخ سوف  التي  الخطيرة  السلبية  اآلثار  عن  مفصلة 

ويتطلب القيام بإيجاد خطط وبدائل لتالفي النقص في كمية املياه الواردة إليه ومعالجة    ،ية الخاطئة في العراق  بالسياسة املائ

 نسبة امللوحة في مياهه . 

•  
ً
   إعداد مفاوضين مؤهلين علميا

ً
في ملف املياه الدولية املشتركة . ويمكن االفادة من التكنوقراط املوجودين في وزارات    وعمليا

 . التعليم العالي والبحث العلمي ، واملوارد املائية 

, استثمار املياه   • إنشاء هيئه إلدارة املياه في العراق ، ملعالجة حاالت الجفاف التي مر بها ، او نقص كمية املياه الواردة إليه 

وفية ، من خالل حفر اآلبار االرتوازية و سد النقص في املياه ، واستخدام الطرق الحديثة بالري والزراعة . ومنع التصحر  الج

 لألراض ي وتثبيتها بغطاء نباتي من خالل زراعة األشجار والغابات على عيون تلك اآلبار . 

وتشجيع أصحاب األراض ي الزراعية بالعمل باستخدام  اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي وتطويره بعد ماعانى من االهمال،   •

 .من تبطين األنهر الفرعية والسواقي بمادة االسمنت األسلوب املتطور 

 


