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 المستخلص
ى وجه الطبيعة انسان المياه هي سر وجود الحياة وسر ديمومتها فلوال المياه لما كان هناك عل    

 وال حيوان وال نبات وهذا ما نص عليه قول الحق       ) وجعلنا من الماء كل شيء حي ( .

وعليه فإن البشرية عموماً حريصة كل الحرص على ايجاد مصادر دائمية للمياه تتماشا مع 

 حاجاتها اليومية المختلفة .

من حيث وفرة المياه أو ندرتها فهناك دول فمن المعروف أن الكرة األرضية تتفاوت في مواقعها 

تعرضت إلى فيضانات مدمرة وهناك دول تعاني من نقص  المياه الداخلة اليها ومن هنا تبدأ 

 المشكلة .

فمشكلة الوطن العربي من هذا الجانب دائمية ما دامت الحياة قائمة والسبب يعود الى ان منابع 

خارج حدود الوطن وخاصةً من تركيا لذا فإن حجم هذه األنهر المهمة في الوطن العربي تأتي من 

المشكلة يكبر خاصةً اذا ما عرفنا ان دول جوار الوطن والتي تأتي منها األنهار ومنها تركيا ال 

تحترم المواثيق والقوانين الدولية بل ان تماديها وصل الى حد اإلبتزاز والمساومة من خالل 

والفرات واقامتها العديد من المشاريع والسدود التي تضر  تحكمها الغير مشروع بمياه نهري دجلة

 لسوري والعراقي (-بحياة ومصلحة الشعبين ) ا

 

(Turkish Dams and projects built on Euphrates River and Their 

Geo-strategic Dimensions Upon Syria and Iraq) . 

Dr. Khareem Chechan Houesh Al-Alwany 

 

Abstract 
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Water is the secret of life existence and continuity. Unless there is 

water, there will be no human, animals and plants. This is declared in the 

Holly Quran ((from water, we made every thing alive)). So all human 

beings are highly careful to find continual water sources fits its daily 

needs. 

It is known that our earth areas are different in their water 

availability or rarity. Some countries have been exposed to destructive 

floods, whereas some other countries suffer from the little quality of 

water that comes into their lands and here starts problem. 

According to the Arab Homeland, this problem is continual as long 

as life because the fountainheads of the most important rivers in the Arab 

homeland exist out of the borders of the homeland. 

The problem becomes more complex when we know that the 

neighbour countries which the rivers come from like Turkey don not 

respect the international bonds and laws. Moreover, they exploit that to 

the degree of exaction and bargain through their illegal control upon the 

water of the rivers, Tigris and the Euphrates, and building of dams and 

projects that badly effect the life and benefit of the people of both 

countries, Syrian and Iraqi . 

 

 

 :المقدمة 

 من الحقائق المسلم بها ان الماء أساس الحياة وان ثالث أرباع الكره األرضية عباارة عان

مياه وان مصدر الحضارات القديمة هو الماء الذي قامت عليه النشاطات الزراعية بشاقيها النبااتي 

والحيااواني م اال حضااارة وادي الرافاادين وحضااارة النياال )نساابة إلااى نهااري دجلااة والفاارات ونهاار 

 النيل( .

ومن هنا يبقى موضوع المياه من المواضيع األك ر أهمياة فاي العاالم وخاصاة فاي الاوطن 

عربي الذي يعاني من نقص في مصادر المياه وقلة في اإلمطاار السااقطة ا ان مشاكلة الميااه مان ال

المشاكل العالقاة باين تركياا مان جهاة وساورية والعاراة مان جهاة أخارا وان هاذه المشاكلة تتعقاد 

 بمرور الزمن بسبب تجاهل تركيا للحقوة الدولية والقانونية . 
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جازأ مان األمان السياساي للدولاة وان األمان الغاذائي ان موضوع األمن الغذائي جزء ال يت

يتوقف على ما يتوفر من مياه تكفي للنشاطات االقتصادية وتدل معظم الدراساات ذات الصالة باان 

االحتماالت األك ر قبوالً هاو ان الحاروا القادماة ا ساتكون حارا علاى الميااه خاصاة باين الادول 

 التي تقوم وتعتمد على االنهار الدولية .

ذا ما عرفناا حقيقاة مناابع دجلاة والفارات اللاذان يأتياان مان خاارج الاوطن العرباي فانناا وإ

 يمكن ان نتصور حجم المشكلة .

لقد تفاقم حجم المشكلة بين دول حوض الفارات ال الثاة )تركياا وساورية والعاراة( بسابب 

عدياد مان المشااريع تمادي دولة المنبع تركيا وتحكمهاا بكمياة الميااه الجارياة إضاافة إلاى أقامتهاا ال

والسدود دون االلتزام بالقوانين الدولية التاي تانص علاى حصاة كال دولاة مان الادول الواقعاة علاى 

 مجرا النهر وعليه تم تقسيم البحث إلى ثالث مباحث هي :

المبحث األول تناول األساس الجغرافي لنهر الفرات ابتداءاً بالمنبع وانتهاءاً بالمصاب ماع 

 تي تغذي النهر في تركيا وسورية والعراة .ذكر أهم الروافد ال

أما المبحاث ال ااني فقاد تنااول أهام السادود والمشااريع المقاماة علاى الفارات وأثرهاا علاى 

 الحياة االقتصادية في سورية والعراة .

وفي المبحاث ال الاث تطرقات إلاى السياساات المائياة التركياة وانعكاسااتها علاى أمان دول 

 التركية من وراء تلك السدود . الحوض والنوايا السياسية

 

 

 المبحث األول

 

 الواقع الجغرافي لنهر الفرات

 

 نهر الفرات والواقع الجغرافي :

ينبع نهر الفرات من المرتفعات الجبلياة الكائناة شامال شارة االناضاول ضامن األراضاي 

 التركية .

ي ياأتي مان وان من أهم مصادر تغذية نهر الفرات هما الفرعين الرئيسين فرات صاو الاذ

أرض روم ومراد صو الذي يأتي من هضبة ارمينا يلتقي هذان الفرعان في كيبان ليكونان مجرا 

 رئيسي .

يدخل نهر الفرات األراضي السورية عند المنطقة الحدودية )جارابل(( والتاي تعتبار أول 

لعراقياة مدينة عربية يدخلها النهر ثام يساتمر النهار ليقطاع األراضاي الساورية ويادخل األراضاي ا

 عند مدينة القائم )حصيبه( .

ان المرتفعات العراقية التي تعتمد على نهر الفرات هاي االنباار وبابال وكاربالء والنجاف 

والقادسية وذي قار والم نى وكذلك جزء من محافظة بغداد ومحافظة البصرة
 (1 )

. 

ي مجاراه ومن المفياد ان نشاير إلاى ان نهار الفارات يفتقار إلاى مصادر ماائي أو رافاد يغاذ

داخل األراضي العراقية ويكون اعتماده على المصادر المائية التي تقع جنوا غرا تركيا لتكّون 

( وعليه فان حوض نهر الفرات 33.00 - 01.13منابعه في األراضي التركية بين خطين طول )

كم 000.333يشمل ثالث دول هي تركيا وسورية والعراة وتبلغ مساحته 
2
 . 

رات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرا في العاراة حاوالي يبلغ طول نهر الف

كم فاي العاراة . ان معادل 1113( كم في سورية و130كم في تركيا و )1111كم ن منها 2403

مليار م 00.32التصريف السنوي للنهر يبلغ 
0
 . 

 

 (2جدول رقم )
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 أطوال نهر الفرات ومساحة حوضه ومعدل إيراده السنوي

 النهرطول  الدولة ت
 معدل الوارد السنوي

 ( )النسبة%(3)مليار م

 7191 1.91 2211 تركيا 2

 91. 391 116 سورية 1

 3912 2912 2211 العراق 3

 

أما عن الظروف المناخية التي تحيط مجرا نهار الفارات فانهاا متبايناة ففاي الوقات الاذي 

ف وفاي العاراة يكاون جااف يكون فيه مناخ المنبع في تركيا ممطر فانه في سورية يكون شبه جاا

عليه تكون الحاجة إلى الوارد المائي متباينة باين الادول الا الث حياث ان العاراة الاذي يعااني مان 

شحه اإلمطار نجد ان حصته المائية من النهر قليلاة جاداً وهاذا يعاود إلاى المشااريع والسادود التاي 

اا( التركاي الاذي ساي دي أقامتها كل من تركيا وسورية على مجرا النهر وخاصة مشروع )الكا

% مان اإلمادادات المائياة الداخلاة 13% في سورية وبنسابة 03إلى خفض إمدادات الفرات بنسبة 

إلى العراة وهذا ما أكده الخبير المائي المعروف )توماس تان( 
(2 )

. 

 

 الروافد المهمة التي تغذي نهر الفرات في سورية والعراة :

الحدودياة باين تركياا وساورية يادخل األرض الساورية بعد ان يقطع نهر الفرات المنطقة  

 عند مدينة جرابل( السورية بعدها تصب فيه عدة روافد منها :

: وهاو عباارة عان نهار صاغير يعتبار أول مصادر ماائي لنهار الفارات فاي  نهر السااجور

األراضي السورية عند قرية قره كوز غرا مدينة جرابل( ويأتي من أراضي مرتفعاه فاي شامال 

كم وهناك مشاكل عالقة بين الادولتين التركياة والساورية بخصاوص هاذا 131ة ويبلغ طوله سوري

النهر وخاصة أيام الصايف الن مصادر النهار ياأتي مان األراضاي التركياة وهاي التاي تاتحكم فاي 

 مجراه .

 

: وهو األخر يصب في مجرا نهر الفرات داخل األراضي الساورية علمااً ان  نهر البليخ

فعاات التركياة حياث ياأتي مان الشامال ثام يتجاه جنوبااً ثام إلاى الجناوا الشارقي مصدره هاو المرت

ليصب في نهر الفرات عند قرية )حمرة بالسم( بالقرا من الرقة السورية ويبلغ طول نهر البلاي  

( كم في األراضي السورية ويقام عليه مشروع زراعي سمي مشروع 111كم منها )232حوالي 

 الرائد .

يعتبر هذا النهر من أهم روافد الفرات ويعتبر هذا النهر نهراً سورية مان : و نهر الخابور

المنبااع إلااى المصااب ويسااتمد مياهااه ماان منطقااة رأس العااين السااورية المرتفعااة حيااث يبلااغ ارتفاااع 

م فوة مستوا سطح البحر ويصب في نهار الفارات عناد بلادة البصايرة 001منطقة المنبع حوالي 

كام . كماا يبلاغ 013يبلاغ طولاه مان المنباع الاى المصاب حاوالي جناوا شارة مديناة ديار الازور و

مليون م 1133متوسط تصريف النهر السنوي حوالي 
0
وتقام عليه العديد من المشاريع الزراعياة  

. يستمر الفرات في الجريان حتى يدخل منطقة هضبة بادية الشام حيث يأخذ باالتجاه نحو الجنوا 

حياث أقايم علياه ساد كبيار أسامه )ساد الطبقاة( الاذي تساتخدمه  الشرقي فيمر بمدينة الطبقاة والرقاة

سورية كخزان مائي وكمصدر مائي لتمويل األراضي الزراعية بعدها يدخل مدينة دير الازور ثام 

البااو كمااال علااى الحاادود السااورية العراقيااة ويواصاال مجاارا الفاارات الجريااان لياادخل األراضااي 

ث يبدأ يشكل الساهل الرساوبي . بعاد هيات يادخل مديناة العراقية عند مدينة القائم ثم مدينة هيت حي

الرمادي حيث أقيمت عليه سدة الرمادي وناظم الورار الذي ينظم مجرا النهار وياذهب بقسام مان 
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المياه إلى منخفض الحبانية خاصة في موسم الفيضانات كما يتم استرجاع قسام مان ميااه مانخفض 

 الذبان عند موسم الصيهود أو الجفاف .الحبانية إلى نهر الفرات ثانية عن طريق ناظم 

ويستمر مجرا الفرات باالتجاه جنوبا حتى يدخل منطقة المسيب ليتفرع إلى فارعين هماا 

: 

فرع الحلة والذي يصل إلى مدينة الديوانية والدغارة وفرع الهندية الذي يصل إلى الكوفاة 

 والشامية .

ي نهار الفارات بنهار دجلاة ليكوناان بعدها وتحديداً عند منطقة كرمة علي في البصرة يلتقا

شط العرا الذي يصب في الخليج العربي 
(0 )

. 

وهكذا فان اإليرادات المائية التي تغذي مجارا نهار الفارات تاأتي مان األراضاي التركياة 

وتحديداً من المرتفعات الجبلية غزيرة األمطار و التي تغطيها ال لوج ألشهر عديادة مان السانة فاي 

( مليار م20ى )فصل الشتاء تصل إل
0
% من مجمل مياه الفرات أما عان تغذياة 11.1وهذا يشكل  

النهر في األراضي السورية فانها محاددة وفاي األراضاي العراقياة تكاون مصاادر التمويال الماائي 

 قليلة جداً وال تزيد عن السيول المائية من أمطار فصل الشتاء .

 

 ة األراضي السهلية في سورية والعراق وحصتها المائي
من المعروف ان السهل الرسوبي يعني األراضي المنبسطة المحاذية لجانبي النهر والتي 

 تكون تربتها مزيج من المواد الرملية والطينية والغرينية .

وهكذا الحال بالنسبة للسهل الرسوبي لنهر الفرات والذي جاء كنتيجة حتمية إلفرازات 

 لفظها مياه النهر على جانبيه .النهر من المواد الطينية والغرينية والتي ت

ان اتساع السهل الرسوبي لنهر الفرات يختلف من منطقة إلى أخرا بسبب عمليات الحث 

 المائي وطبيعة المنعطفات التي تتماشى مع مجرا النهر .

ففي األراضي السورية يكون السهل الرسوبي ضيقاً ومتقطعاً وكذلك الحال في العراة إال 

كم ويبلغ ارتفاع السهل عند مدينة 233الى الجنوا حتى يصل اتساعه بحدود انه يتسع تدريجياً 

 متر فوة مستوا سطح البحر. 33الرمادي حوالي 

ان فيضان النهر وتغير مجرا النهر من األسباا الرئيسية لتكوين السهل الرسوبي أو 

ى المحاصيل السهل الفيضي على الرغم من األضرار الكبيرة التي تسببها مياه الفيضانات عل

 الزراعية القريبة من مجرا النهر وعلى القرا الريفية المجاورة .

حيث تم انشاء العديد من الخزانات  1431لقد استمرت هذه األضرار والنكبات حتى عام 

 والسدود م ل الحبانية وال رثار وسد دوكان والتي حددت من تلك األضرار . 

اريخي العريق حيث ان حضارة وادي الرافدين ان نهر الفرات من االنهار ذات العمق الت

 في العراة والتي يمتد عمرها إلى خمسة آالف سنة خير شاهد على ذلك .

كما ان أول موطئ قدم لالنسان كانت على ضفاف الفرات وهذا ما عرف من خالل 

 اآلثار التي تركها سيدنا آدم هناك . 

وسورية والعراة وان اقتسام مياه ان نهر الفرات مصدر مائي مهم لدول ثالث هي تركيا 

 النهر وفق المعايير الدولية أصبحت مشكلة وخاصة لسورية والعراة .

لقد بدأت المشكلة واضحة المعالم خالل الربع األخير من القرن العشرين وتعود أسباا 

يمنة تلك المشكلة إلى التوجه المقصود للدولة التركية والتي تهدف إلى التحكم بمنابع النهر واله

 على قنوات تصريف مياهه من خالل المشاريع والسدود التي أقامتها على مجرا النهر .

ان االتفاقات والمعاهدات التي عقدت بين تركيا وسورية والعراة ك يرة وكان أولها 

 التي عقدت بين فرنسا وبريطانيا باعتبارهما الدولتين المستعمرة لسورية والعراة  1423معاهدة 

معاهدة على انشاء لجنة مشتركة تشرف على المشاريع المقامة على نهر الفرات أو نصت هذه ال

وتحت شعار )المصالح والحقوة  1420التي في النية انشاءها .بعدها جاءت معاهدة لوزان عام 
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المكتسبة( : بين الدول المعنية لغرض انشاء نظام مائي يخص فتح القنوات ومشاريع الري واتفق 

ه في حالة عدم االتفاة بين الدول ال الث فان األمر يحال إلى لجنة تحكيم األطراف على ان
(0 )

. 

موضوع نهري  1401آذار  24التركية المعقودة في  –وقد تناولت المعاهدة العراقية 

دجلة والفرات وكيفية تنظيم استخدام المياه بينهما عندها تعهدت تركيا بتزويد العراة بالخرائط 

سدود والخزانات المقامة والتي ستقام مستقبالً على نهر الفرات تماشياُ مع والمعلومات حول ال

 مصلحة البلدين )تركيا والعراة( .

كما ان البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ينص على اعتراف تركيا بحق العراة لالنتفاع 

 من نهري دجلة والفرات .

المشتركة وطريقة خزن  تم التوقيع على بروتوكول يعالج موضوع المياه 1412عام 

المياه والتصرف بها في األراضي التركية خاصة سد وخزان كيبان الذي اختزل الك ير من مياه 

 الفرات في تركيا .

انضمت سورية إلى هذا البروتوكول حيث تم االتفاة على ضرورة  1412وفي عام 

ان تركيا تنصلت عن  التوصل إلى طريقة للتوزيع العادل لكمية المياه في الدول ال الث إال

المضمون الحقيقي للبروتوكول وقد تجاهلت تماماً حقوة سورية والعراة على الرغم من عالقات 

 حسن الجوار التي كانت سائدة انذاك .
تم االتفاة بين سورية والعراة على حصة كل منهما من المياه فأصبحت  1443عام 
سورية العراقية بينما حصة سورية تكون % من المياه الواردة عند الحدود ال31حصة العراة 

02 %
(3 )

. 
ان كل هذه االتفاقات والبروتوكوالت لم تأتي بنتيجة تذكر بسبب التعنت التركي الذي أخذ 

 يتصرف بشكل فردي دون التقيد بالقوانين الدولية ذات الصلة .
 1411لعام ومن أجل التعرف على طبيعة القانون الدولي نذكر أدناه بنود اتفاقية هلسنكي 

 والتي تنص على : 
 توفر مبدأ العدالة في التوزيع بين الدول المستفيدة من أي نهر دولي . .1
 اعتماد مبدأ الحصص المناسبة لكل دولة يمر بها النهر وفق المقايي( التالية : .2

 حجم المنطقة التي يمر بها النهر وطبوغرافية حوض النهر . -أ
 النهر . الظروف المناخية السائدة في حوض -ا
 حاجة كل دولة في حوض النهر من المياه في المجاالت االقتصادية واالستخدامات . -جـ
 مدا توفر مصادر مياه بديلة م ل األمطار واآلبار . -د
 تفادي عملية اإلسراف في استخدامات المياه . -هـ

وفي م تمر صحفي صرح الرئي( التركي )سليمان ديميريل( عند  1442تموز  20وفي 
فتتاحه سد أتاتورك فقال )ان لتركيا الحق الكامل بمياه نهري دجلة والفرات والحق للعراة ا

 وسورية بهذه المياه( .
عندها اشتدت اللهجة بين األطراف ال الثة وتحديداً في تسعينات القرن العشرين عندما 

التركي )نحن رفضت تركيا مطالبة سورية لزيارة حصتها المائية من نهر الفرات اوقال الرئي( 
ال نقول ان علينا ان نتقاسم مواردهم النفطية لذا ال يمكنهم القول ان عليهم تقاسم مواردنا المائية( 

(1 )
 . 

سداً عندها بدأت  23ونتيجة لذلك بدأت سورية بانشاء مجمع مائي يحوي على 
ية بدغمها التصريحات والخطب الالذعة بين تركيا وسورية إلى الحد الذي جعل تركيا تتهم سور

لحزا العمال الكردي من أجل التمرد ضد الحكومة التركية واستمرت االتهامات والتجاذبات 
السياسية وكادت ان تصل الحالة الى الحرا بين الطرفين لوال تراجع الحكومة السورية لمعرفتها 

بقدرة تركيا العسكرية 
(1 )

. 
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نكرر القول عند االنتقال إلى وما قيل عن سورية وتقهقرها أمام تركيا فاننا يمكن ان 
الحدود التركية العراقية حيث وصل بالقوات التركية إلى التجوال في شمال العراة بحجة مطاردة 

 حزا العمال الكردستاني دون أي رادع من الحكومة المركزية وحكومة اإلقليم .
التركية  ونتيجة لضعف الموقفين السوري والعراقي أمام القدرات واإلمكانيات العسكرية
فان األمر دفع بالحكومة التركية إلى التمادي واالستغالل في استخدام مياه الفرات وإقامة 

المشاريع والسدود بل ان هذا التحدي التركي وصل مداه عندما أقدمت تركيا على عقد اتفاقات 
 جانبية مع أطراف أجنبية لي( لها صلة بحوض النهر ومنها إسرائيل دون إعطاء أي اعتبار

لردود فعل سورية والعراة 
(1 )

. 
 

 

 المبحث الثاني

 

 السدود والمشاريع التركية وأثرها على سوريا والعراق
 

تكتسب تركيا أهمية كبيرة في التأثير على سياسات المنطقة وتوظيف هذه السياسات في 

 خدمة مصالحها الوطنية والقومية وبناء اقتصادها الوطني .

باإلسراع في عملية التنمية  1420رية التركية عام شرعت تركيا منذ نشوء الجمهو

وتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي وتطبيق مبادئ أتاتورك الرامية إلى جعل تركيا بلداً أوربياً 

 وعضواً فاعالً في المجموعة األوربية . 

لكيان لقد واصلت تركيا بعد الحرا العالمية ال انية سياساتها الخارجية فأعلنت اعترافها با

الصهيوني وفتحت أراضيها وموانئها ومجالها الجوي أمام القوات األمريكية وتوفر التسهيالت 

 الممكنة لقوات حلف شمال األطلسي . 

وفي ضوء تزايد الصراعات وتقاطع المصالح االقتصادية واالستراتيجية وشدة الخالفات 

لتشمل مناطق أخرا ا برزت أهمية األمنية والطائفية في منطقة الشرة األوسط واحتمال توسعها 

 تركيا .

ان لتنامي الرأسمالية العالمية وتزايد حاجتها إلى أسواة كبيرة لتصريف بضائعها 

ومنتجاتها مقابل الحصول على المواد األولية وبأسعار زهيدة في فترة ال مانينات من القرن 

 العشرين جاءت أهمية تركيا أك ر من أي بلد أخر من الشرة األوسط
(4 )

. 

إلى الحد الذي جعل الواليات المتحدة تنظر إليها كحليف استراتيجي وتفضلها على كافة 

 حلفائها في المنطقة وخاصة اليونان .

لقد اتجهت الحكومة التركية الى انشاء المزيد من السدود على حوض نهر الفرات 

قلة احتياطها من البترول  لتعويض احتياجاتها من القوة الكامنة وتوفير الطاقة الالزمة حيث ان

ووفرة المصادر المائية جعلها تتجه إلى بناء السدود والخزانات المائية على حوض النهر منذ عام 

م عقب الحرا العالمية ال انية خاصة على 1433م والتي بدأت نتائجها الفعلية عام 1401

 أراضي شرة تركيا . 

مناطق شرة تركيا يعود إلى األهداف ان اهتمام الحكومات التركية المتعاقبة بتطوير 

 التالية : 

 تطوير وتنمية االقتصاد التركي من خالل أحياء مساحات شاسعة من األراضي المهملة . .1

توليد الطاقة الكهربائية لتخفيف األعباء عن كاهل االقتصاد التركي وتوفير مصادر بديلة  .2

 للطاقة .

 أيجاد فرص عمل لأليادي العاملة . .0
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شرعت الحكومة التركية لوضع الخطوات األولى لتنفيذ عدد كبير من ونتيجة لذلك 

 المشاريع المائية منذ منتصف القرن العشرين ولحد االن .

 

 المشاريع التركية التي تم أقامتها على نهر الفرات :

 

 مشروع كيبان : 
الفرات  يعد من أوائل السدود المهمة المنشأة على الفرات ويقع هذا السد عند التقاء رافدي

)فرات صو ومراد صو( وفي وسط إقليم االزغ 
(13 )

. ويعد من أهم المشاريع التخزينية على 

مليار م 03.1م وسعة الخزن فيه 211الفرات بعد سد أتاتورك . ويقع هذا السد على ارتفاع 
0
.ان  

نوي الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توليد الطاقة الكهربائية حيث يبلغ معدل الطاقة الس

م 1410( مليون كيلو واط /ساعة/سنة وقد تم انجازه عام 31.13)
(11 )

. 

وعندما انجزت الحكومة التركية هذا المشروع قامت بإبالغ الحكومة العراقية في ذلك 

م 1/13/1431من خالل سفيرها في بغداد حيث أرسلت مذكرة إلى الحكومة العراقية بتاري  

روع وموقع إنشاءه وسعته التخزينية ولكن تبين انه يختلف أوضحت فيها المواصفات الفنية للمش

تماماً عن المواصفات الواردة في المذكرة المرسلة حيث ان السعة التخزينية الحقيقية له وصلت 

مليار م 03إلى 
0
 ولي( كما ورد في المذكرة . 

ع ومهما تكن التبريرات التي تذرعت بها تركيا فان الهدف األساسي وراء هذا المشرو

هو أعطاء تركيا قدراً أكبر للتحكم بنهر الفرات 
(12 )

. 

وجدير بالذكر ان هذا المشروع أدا إلى نتائج خطيرة على كل من سوريا والعراة النه 

أدا إلى نقص كميات المياه المنسابة اليهما مما انعك( سلباً على الحياة االقتصادية واالجتماعية 

طر سوريا والعراة إلقامة السدود والخزانات لمعالجة لكل من سوريا والعراة األمر الذي اض

 نقص المياه .

 : ان سد كيبان حقق لتركيا فوائد عدة منها

 زيادة تحكم تركيا بمياه النهر . -أ

 تخفيف العبء على ميزان المدفوعات التركي بإيجاد مصادر بديلة للطاقة . -ا

 ع )قره قايا( .تأمين المياه الالزمة لعمل المشاريع األخرا كمشرو -ج

 

 سدة قره قايا :
يُعد هذا المشروع من أكبر منظومات الري في العالم ويقع بالقرا من مدينة )يوزوف( 

 م .110كم في محافظة ديار بكر ويبلغ ارتفاع السد 111جنوا سد كيبان بمسافة 

 توقعت الحكومة التركية بان هذا المشروع يحدث ثورة اجتماعية واقتصادية في المناطق

الجنوبية لتركيا وإحياء المناطق الصحراوية من اجل إحداث هجرة سكانية معاكسة وتوفير فرص 

 عمل واسعة وزيادة انتاجها من الغالة اإلستراتيجية المهمة .

إما مخاطر هذا المشروع فإنه سي دي إلى تحويل مجرا نهر الفرات الطبيعي إلى 

مجرا صناعي يبتعد عن المجرا الرئيسي 
(10 )

. 

ن من أهم السلبيات التي افرزها المشروع هو انه سيخلق توترات دائمة في المنطقة ا

بسبب تخفيض معدالت المياه الجارية لكل من سوريا والعراة وخطورة ذلك على الحياة 

االجتماعية واالقتصادية للبلدين 
(10 )

. 

ط حيث تتكون ميكا وا 1133ان الهدف من انشاء السد هو توليد الطاقة الكهربائية بسعة 

 ميكا واط . 033المحطة من ست وحدات توربينية سعة كل واحده 
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م إال ان الصعوبات المالية التي 1410لقد كان م مال انجاز هذا المشروع في عام 

م حيث امتنعت البنوك والم سسات المالية العالمية عن 1411واجهته أخرت انجازه إلى عام 

ية لتنظيم المياه بين تركيا وكل من سوريا والعراة تمويل المشروع بحجة عدم وجود اتفاق
(13 )

 .

م 333لكن الحكومة التركية تغلبت على تلك المشكلة بتعهدها إمام البنك الدولي بإطالة 
0

/ثا إلى 

 كل من سوريا والعراة إال ان العراة اعترض على تلك الكمية لعدم كفايتها لحاجته .

تركيا استعداده لتمويل المشروع إال ان  ومن الجدير بالذكر ان العراة عرض على

 الجانب التركي قد رفض ذلك .

م واحتاج إلى توفير كمية من المياه وصلت إلى 1410لقد بدأ اإلمالء األول للسد عام 

أربع مليارات م
0
.وعندما قامت الحكومة التركية بتشغيل توربينات السد أدا ذلك إلى إلحاة  

% وحدوث 13راة بسبب انخفاض وارد النهر السنوي بمقدار إضرار كبيرة بكل من سوريا والع

% من حاجات العراة خاصة وان ذلك بدأ مع فترة إمالء سدة 03عجز من مياه النهر بنسبة 

القادسية مما أدا إلى إضرار كبيرة في الحياة االجتماعية واالقتصادية في العراة 
(11 )

. 

حقوة سوريا والعراة وتجاوزها اقتراح  ان اإلجراءات التركية في إمالء السد وتجاهلها

الخبراء السوريين المختصين بعدم إمالء السد دفعة واحدة وإتباع طريقة اإلمالء التدريجي حفاظاً 

 على بقاء السد ومنعه من االنهيار جاءت بردود أفعال سلبية وإصرار تركيا على المواصلة . 

 

 قناة شانتلي أورفا :
م ان الهدف 1411يع المهمة لتركيا وقد بوشر بتنفيذه عام يعد هذا المشروع من المشار

الرئيسي هو ألغراض الري وربطه بسد اتاتورك حيث يأخذ مياهه من خزان اتاتورك إلى سهول 

م ويبلغ تصريفها األقصى 1.3كم وقطرها من الداخل 21.0أوقه وحران ويبلغ طول هذه القناة 

م 021
0

لعالم /ثا كما يعتبر اكبر نفق إروائي في ا
(11 )

 . 

 

 مشروع أتاتورك :
يعتبر مشروع أتاتورك من أهم المشاريع االستيراتيجية في حوض الفرات األسفل الذي 

 تم إقامته ألغراض الري وتوفير الطاقة .

كم من الحدود 13ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي لتركيا شمال مدينة أورفا على مسافة 

 التركية السورية . 

تصادية والسياسية التي شهدتها تركيا بعد الحرا العالمية ال انية أجلت ان الظروف االق

 . 1410وقد افتتحت إحدا قنواته عام  1413تنفيذها للمشروع إلى عام 

م 1113تقدر مساحة بحيرة المشروع االصطناعية 
2
مليار م 01وتتسع لخزن  

0
ويهدف  

ا المشروع أهمية كبيرة لدا الحكومة إلى زيادة انتاج تركيا من المحاصيل وخاصة الرز وكان لهذ

إلى  1414التركية وهذا ما يمكن مالحظته من خالل زيارات الرئي( التركي أوزال خالل عام 

 موقع العمل وتفقده لسير األعمال فيه .

 أما عن األهداف السياسية لهذا المشروع هي :

لتحكم بمياه ممارسة نوع من الضغط السياسي على سوريا والعراة من خالل زيادة ا .1

 الفرات .

القضاء على المعارضة الداخلية التي تتخذ من جنوا شرة االناضول قواعد لتحركها  .2

 ضد الحكمة التركية من خالل توفير أسباا االستقرار االجتماعي لها .

تهجير اآللف السكان في منطقة الحدود العراقية / التركية / السورية وزعزعة األوضاع  .0

واضطرابها هناك
 (11 )

. 
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تحسين موقف تركيا التفاوضي تجاه سوريا والعراة لما سيوفره السد من إمكانية التحكم  .0

مليار م 43بمياه الفرات حيث سيمكن تركيا من احتجاز 
0
من خالل أكبر السدود التركية  

)كيبان ا قره قايا ا البحيرة( 
(14 )

. 

 

 مشروع مياه السالم 
 ي )أوزال( .ترجع فكرة هذا المشروع إلى الرئي( الترك

وإلقاء محاضرة في جمعية أصدقاء  .U.S.Aفعندما كان رئي( وزراء قام بزيارة إلى 

تركيا األمريكية في مقرها بنيويورك تطرة فيها عن قدرات تركيا وفائضها المائي والنقص الذي 

ان تعاني منه الدول المجاورة من كمية المياه حيث قال )لدينا مشروع يسمى خط انابيب السالم و

هذا المشروع يقضي بتزويد دول الشرة األوسط بفائض مياه نهري سيحون وجيحون 
(23 )

 . 

وأضاف بان المطلوا هو إقناع هذه الدول للتعاون بدالً من خلق مشكلة جديدة للنزاع 

 فيما بينها . 

تقوم الفكرة حول نقل فائض مياه نهري سيحون وجيحون إلى دول الخليج العربي وإلى 

 ردن وإسرائيل . سوريا واأل

ان المشروع يتكون من خطين لنقل المياه شرقي وغربي يبلغ طول الخط الغربي 

كم( عبر حلب وحماه وحمص ودمشق ثم إلى الضفة الغربية لينتهي باألردن ويقوم بنقل 2133)

مليون م 0.3
0
 من المياه يومياً . 

لمملكة العربية كم ويمر بالعراة والكويت وا2033أما الخط الشرقي فيبلغ طوله 

مليون  0.3السعودية )الدمام ا الهفوف ا الخبر ا البحرين ا قطر ا األمارات العربية( ويقوم بنقل 

م
0
من المياه يومياً وقد سعت تركيا إلى كسب التأييد إلى هذا المشروع من خالل الوفود التي  

 بع تها إلى تلك الدول . 

ا للقضاء على أزمة المياه التي تعاني وبالرغم من التصريحات التركية حول محاولته

منها األقطار العربية وتهدئة التوتر الناجم عن شحة المياه في المنطقة إال ان المشروع في حقيقته 

ة التركية ليعك( الهدف أحد األفكار التي روجت لها وساغتها الدوائر اليهودية وتبنتها الحكوم

األساسي وهو تكري( االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية فقد باركت الواليات المتحدة هذا 

 المشروع الن مشروع السالم يحقق هدفين مهمين إلسرائيل وهما :

 القضاء على العجز المائي اإلسرائيلي وضمان حاجة المهاجرين إلى إسرائيل . .1

ون مع الدول العربية من خالل الوسيط التركي وبالتالي محاولة زيادة االرتباط والتعا .2

اإلسرائيلية(  –لفرض االعتراف بالوجود اإلسرائيلي من خالل تطبيع العالقات )العربية 

 1411وطم( القضية الفلسطينية وهذا ما أكدته زيارة شمعون بيريز إلى تركيا عام 
(21)

 

. 

أهداف اقتصادية . لما سيوفره من عوائد  إلى جانب الهدف السياسي للمشروع فان له

مالية لتركيا قد تصل إلى ملياري دوالر سنوياً إضافةً إلى منحها مركز استراتيجي مهم في 

المنطقة وهذا ما أكده أوزال من خالل كلمته ) )انه مجرد ان تصبح هذه الدول معتمدة على 

ة وضع تركيا السياسي خطوط انابيب المياه التركية فان ذلك سوف يساعد على تقوي

واالستراتيجي في المنطقة من خالل توفير فرصة لها للتدخل في المنطقة وربطها بنظام األحالف 

 الغربية واالرتماء في أحضانها وتوفير فرصة كبيرة للدول األوربية الستغالل المنطقة .

 ويمكن إجمال أهداف المشروع العامة بما يأتي :

بي في المنطقة العربية من خالل التحكم بمصادر المياه المهمة زيادة النفوذ التركي والغر .1

 ومساومة تلك الدول العربية . 
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تنمية وتطوير االقتصاد التركي على حساا الدول العربية من خالل ما يوفره المشروع  .2

من موارد مالية ضخمة وازدهار اقتصادي لها يساعدها باتجاه االنضمام إلى المجموعة 

 األوربية .

 الوجود اإلسرائيلي ومحاولة انهاء الصراع العربي اإلسرائيلي .فرض  .0

زيادة فاعلية الخطر التركي لألمن القومي العربي لما لنهري دجلة والفرات من أهمية  .0

 تجاه سوريا والعراة أي بمعنى زيادة أوراة الضغط التركي على العرا .

يلية على األراضي العربية اإلسرائ –سعى المشروع إلى محاولة ت بيت السيطرة التركية 

. 

 أما عن المشاريع التركية األخرى فهي :
 . 1414مشروع اديمان كاهانا : ويقع في الجزء الجنوبي من نهر الفرات وقد تم انجازه عام  -أ

مشروع قناة هالفان : ويقوم هذا المشروع بتحويل مياه سد أتاتورك لري األراضي  -ا

 الزراعية الواقعة جنوا تركيا .

لغرض سد حاجة تركيا من الطاقة  1411مشروع كراكاس : انجز هذا المشروع عام  -جـ

 الكهربائية .

مليون م 013هلفان : يحقق هذا السد قدرة تخزينية تقدر بـ  –مشروع سفريك  -د
0
من مياه  

 الفرات .

مشروع الفرات الحدودي : يقوم هذا السد بسد حاجة األراضي الزراعية والتي تقدر  -هـ

 ألف هكتار . 22ساحتها م

وهناك مجموعة من السدود الصغيرة في تركيا مقامة على نهر الفرات م ل سد آرجك 

 الغاط( وسد سوروكي وسد جيكار وسد مدك وسدي سعاد أوغلوا وحسن أوغلوا .

مليون هكتار من األراضي  1.113ان هذه السدود ستمكن تركيا من توفير مياه ري لـ 

مليون كيلو واط / ساعة من الطاقة الكهربائية  14توليد الزراعية إضافة إلى 
(22 )

. 

 وبالنتيجة فان هذه السدود تساعد تركيا في توفير :

سد عجزها من الطاقة الكهربائية وتقليل اعتمادها على المصادر الخارجية )بلغاريا  .1

لق باقتسام واالتحاد السوفيتي سابقاً( . وكذلك يمكنها من مساومة العراة وسوريا فيما يتع

 نهر الفرات .

أعمار مناطق واسعة في جنوا شرقي االناضول من أجل إحداث هجرات عكسية لهذه  .2

المناطق وأحداث توتر وعدم استقرار على طول حدود الدول ال الث مما يشكل ذلك 

 تهديد لألمن القومي العربي .

ها أعباء مالية استنزاف اقتصاد سوريا والعراة إلقامة سدود في سوريا والعراة تحمل .0

كبيرة لغرض معالجة نقص مناسيب المياه فيها حيث ان تركيا ستتمكن من السيطرة على 

 % من وارد النهر السنوي .00

كما ان السدود التركية المقامة على نهر الفرات ستترك آثار سلبية كبيرة على النشاط 

الزراعي في الدولتين العربيتين
 (20 )

. 

اع مساحة التصحر فيها لعدم كفاية المياه للحاجة أي ان التخطيط وبالتالي سي دي إلى أتس

التنموي في كافة قطاعاته واتجاهاته سيكون أسيراً ألهداف السياسة المائية التركية من خالل 

 تحكمها بمياه الفرات .
 
 
 

 المبحث الثالث
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 السياسة المائية التركية وأثرها على األمن المائي العربي
 

الوطن العربي يقع ضمن اإلقليم الجاف وشبه الجاف عليه فان للمياه من المعروف ان 
 السطحية أهمية كبيرة لتلبية متطلبات الحياة اليومية .

وإذا ما عرفنا مصادر المياه العربية فإننا سنعرف حجم المشكلة التي ستلحق بالمنطقة من 
 ينبع منها نهري دجلة والفرات .جراء السياسة المائية المتعبة في دول المصدر ومنها تركيا التي 

ان مصادر المياه في الكرة األرضية ثالث وهي األمطار والمياه السطحية والمياه 
 الجوفية .

وفي الوطن العربي تتفاوت أهمية المصادر من بلد إلى أخر فبعض الدول العربية تعتمد 
المورد األساس ألقطار  على موارد المياه السطحية كالعراة ومصر في حين تشكل المياه الجوفية

 عربية أخرا م ل المملكة العربية السعودية .
أما مياه األمطار فإنها ال تشكل سوا نسبة قليلة من المصادر المائية المتاحة كما ان 
اإليراد المائي في الوطن العربي يتفاوت بشكل ملحوظ فهناك أقطار تمتلك رصيداً مائياً جيداً في 

ي من ندرة مواردها المائية وهذا ما يمكن مالحظته من خالل الجدول حين ان هناك أقطار تعان
 التالي :

 (1جدول رقم )
 / سنة( 3موارد مائية متاحة )مليار م

 المجموع المياه الجوفية المياه السطحية البلد

 10.0 0.1 14.1 مصر

 14.1 2 11.1 العراق

 00.1 1.1 02 سورية

 22.20 23 2.20 المملكة العربية السعودية

المصدر : الجامعة العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجزء الثاني ، الخرطوم ، 
2.71. 

 من الجدول السابق يتبين :

ان جمهورية مصر تتصدر أقطار الوطن العربي من حيث كمية الموارد المائية المتاحة 

 /سنة .0مليار م 10.0فيصل المورد إلى 

/ سنة  0مليار م 14.1الذي يصل فيه اإليراد المائي السنوي إلى ثم يأتي القطر العراقي 

في حين ان هناك أقطار عربية تعاني من نقص اإليراد المائي وعدم كفايته لحاجة سكان تلك 

األقطار 
(20 )

. 

وان من أهم المعالجات الالزمة والكفيلة لحل أزمة المياه في الوطن العربي هو إتباع 

العربي لتحقيق األمن المائي واألمن الغذائي العربي وبالتالي تحقيق أمن سياسة التكامل المائي 

 قومي عربي .

ونظراً ألهمية الموارد المائية في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية والصناعية فان األمر 

 يحتم على الدول العربية وضع خطط مائية تنموية لمعالجة موضوع األزمة المائية . 

وع األزمة هو ان تتفق الدول العربية حول توزيع الموارد المائية وان المهم في موض

 وفق سياسة مائية عربية رشيدة .

ان سياسة تركيا المائية تقوم على است مار مياه نهري دجلة والفرات لغرض تحقيق 

 األهداف التالية :

تطوير األقسام الشرقية والجنوبية من تركيا عن طريق استغالل أراضيها وتطوير  .1

 نشأتها الزراعية .م
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سداً بغية  10محاولة ربط حوضي دجلة والفرات ضمن حدودها من خالل إنشاء  .2

 السيطرة التامة على مياهها .

استخدام المياه كعامل ضغط سياسي على األقطار العربية المجاورة للعراة وسورية من  .0

 خالل االتفاقات والمعاهدات المعقودة معها .

عراقية سورية تركية القتسام مياه نهر الفرات وفي  جرت مفاوضات 1412ففي عام 

وقّع العراة وتركيا على بروتوكول لتشكيل لجنة فنية مشتركة إال ان اجتماع اللجنة  1413عام 

 .  1412قد تأخر حتى عام 

 انضمت سورية إلى اللجنة إال ان اللجنة لم تسفر عن نتيجة تذكر . 1410وفي عام 

تها المائية الفردية ودون أي اهتمام لحاجة العراة مما ترتب بعدها استمرت تركيا بسياس

 عليها سلبيات ك يرة على العراة ومنها:

مليون فالح بسبب شحة المياه خاصة بعد  0إلحاة أضرار اقتصادية زراعية ألك ر من  .1

 تنفيذ سد كيبان .

 هجرة عدد كبير من الفالحين وتركهم ألراضيهم . .2

 . هالك عدد كبير من الحيوانات .0

 تلف قسم كبير من بساتين النخيل وأشجار الفاكهة . .0

 محدودية األراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية وخاصة الرز . .3

 تلف ال روة السمكية في بحيرة الحبانية وبحيرة الرزازة . .1

 انعدام المالحة النهرية في الفرات بسبب قلة المياه في مجرا النهر . .1

 ريا . تلوث المياه وانتشار أمراض المال .1

 أما سدة أتاتورك فقد ألحق أضرار بليغة باالقتصاد العراقي من خالل :

 تقليص مساحة األرض الزراعية العراقية . .1

 ارتفاع ملوحة التربة في األجزاء الوسطى والجنوبية من العراة . .2

 إلحاة أضرار بالغة بالمراكز الحضرية بسبب نقص مياه نهر الفرات . .0

فإنه وجد من أجل إيجاد ثغرة في سياج األمن المائي العربي أما مشروع أنابيب السالم 

 بحجة تخفيف أزمة المياه في منطقة الشرة األوسط .

جرت دراسات أولية للمشروع قامت بها شركة براون اندروت لدراسة  1411في عام 

مليون م 13الجدوا االقتصادية للمشروع فوجدت ان طاقة هذا المشروع تقدر 
0
وتقدر الشركة  

 .مليار دوالر  21ان تكاليف المشروع تصل إلى ب

 

 

 

 (3جدول رقم )

 يمثل الخط األول لمشروع خط السالم التركي

 / اليوم3كمية المياه م الدول

 033 تركيا

 1.133 سورية

 133 األردن

 1.333 السعودية

 / اليوم 0م 0333 المجموع

 

 (6جدول رقم )



 اإلنسانيةمجلة جامعة االنبار للعلوم 

 1122 األولالعدد 

 السدود والمشاريع  التركية المقامة على نهر الفرات وأبعادها الجيوستراتيجية على سورية والعراق

            44                                                    كريم جيجان هويشالدكتور 

 ركييمثل الخط الثاني لمشروع خط السالم الت

 / اليوم 0كمية المياه م الدول

 133 الكويت

 1 السعودية

 233 البحرين

 133 األمارات

 033 عمان

 133 قطر

 .  1..21/2/2المصدر : جريدة الثورة العراقية ، بغداد ، 

 

ويمكن القول بان مشروع خط السالم التركي يعتبر تهديداً مباشراً لألمن المائي القومي 

 العربي .

دت الواليات المتحدة المشروع من خالل الدعم المباشر والغير مباشر حيث لقد سان

% من إجمالي تكاليف الدراسات والتصاميم وكذلك ساهمت بريطانيا بهذا 1ساهمت بنسبة 

المشروع . ويرجع الدعم األمريكي إلى رغبة الواليات المتحدة في جعل مسألة المياه قضية 

ط من أجل إبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار . وبروز حالة تتصدر المباح ات في الشرة األوس

 حرا المياه في القرن الحادي والعشرين . 

أما عن دور الكيان الصهيوني في هذا الموضوع فان الدراسات اإلستراتيجية أكدت على 

حرص الكيان الصهيوني على المشاركة في المشاريع اإلستراتيجية في المنطقة ومنها مشاريع 

مياه بحجة حاجتها المتزايدة بسبب الهجرة إليها من قبل يهود الفالشا ويهود السوفيت ال
(23 )

. 

ان لألطماع التركية والصهيونية بمياه نهر الفرات تأثير سلبي على دول الحوض 

)سورية والعراة( سبب نقص كمية مياه الفرات الجارية نحوهما وعدم كفايتها للحاجات اليومية 

راعية( وان المشاريع التي أنجزتها وتخطط لها تركيا هي من أجل تراجع الحصة )البشرية والز

 المائية لسورية والعراة وانخفاض منسوا مياه النهر .

مليار م 21حيث تراجعت حصة سورية من 
0
مليار م 0إلى 1443عام  

0
وقد  2333عام  

ة وتوقف الك ير من ترتب على ذلك العديد من المشاكل منها تقليص مساحة األراضي الزراعي

محطات الطاقة الكهربائية 
(21 )

 . 

 

 االتفاقات والمباحثات الـخاصة بنهر الفرات وتطبيقاتها الفعلية :
ان أول معاهدة تناولت مسألة اقتسام المياه المشتركة بين تركيا وسورية والعراة هي 

ف من تركيا وسورية والتي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة ثالثية تتأل 1423معاهدة لوزان عام 

والعراة تهتم بمعالجة المشكالت المتعلقة بمياه نهري دجلة والفرات والسدود المقامة عليهما 

 والتي ت ثر على مستوا تصريف هذين النهرين في المناطق الوسطى والجنوبية من حوضيهما .

لمنتدبة بين تركيا وفرنسا )الدولة ا 1421تشرين األول  23ثم جاءت اتفاقية أنقرة في 

 على سورية في حينها( . 

وقعت سورية معاهدة لوزان ثانية وافقت بموجبها على وضع  1420تموز  20وفي 

التركية وتسوية موضوع الخالف المائي الذي قد يحدث بين  –تخطيط جديد للحدود السورية 

كان تركيا وسورية والعراة وتنظيم عملية االستفادة من مياه نهري دجلة والفرات سواء أ

 ألغراض الري أم لتوليد الطاقة الكهربائية . 
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م تم عقد م تمر بين حكومة االنتداا الفرنسي عن سورية من جهة 1421أيار  03وفي 

وبين تركيا من جهة أخرا ناقش الم تمرون فيه مسائل توفير مياه الشرا واإلرواء في حوض 

 نهر الفرات .

ال لتنظيم استخدام مياه نهر دجلة وقعت سورية وتركيا بروتوكو 1403أيار  0وفي 

والفرات 
(21 )

. 

بروتوكوالً مع تركيا حول تنظيم مياه نهري دجلة  1401أما العراة فقد وقع عام 

 والفرات وروافدهما .

وتشكلت على أثره لجان متخصصة لدراسة مواقع السدود ومراكز المراقبة 

 ي وتوليد الطاقة الكهربائية .والمنخفضات الالزمة الست مار مياه الرافدين ألغراض الر

ونص البروتوكول على ان تتم هذه الدراسة على نفقة العراة بسبب كون تركيا قد 

 خرجت تواً من الحرا العالمية ال انية وتعاني من التضخم وإفالس الخزينة .

وصل إلى دمشق وفد عراقي إلجراء محادثات حول مياه نهر  1412أيلول  20وفي 

جة المحادثات موافقة الجانبين على رفع توصيات وتشكيل لجان تختص بش ون الفرات وكانت نتي

التعاون المائي بين سورية والعراة وبعد ثالث أشهر من المحادثات العراقية السورية ذهب وفد 

سوري إلى تركيا إلجراء مباح ات غير ان هذه المباح ات لم تتجاوز نقاش استعماالت مياه 

ت والمقترحات وتبادل المعلومات الفنية وبينما كان العراة وسورية نهرالفرات ورفع التوصيا

تتبادالن الزيارات والمباح ات كانت تركيا ماضية في بناء سد كيبان واكتفت الحكومة التركية 

بان تركيا ال تنوي االستفادة من  1410أيلول  10بإعالم الوفد السوري الذي زار أنقرة بتاري  

نهر الفرات بل أنها ستستفيد من المياه التي تزيد عن التصريف الطبيعي  التصريف الطبيعي لمياه

اجتمع الوفدان السوري والعراقي في بغداد لمناقشة الش ون النهرية  1411و  1411وفي عام 

 إال ان تلك االجتماعات لم تسفر عن نتائج ايجابية تذكر .

القضايا المهمة في وهكذا برزت مشكلة الفرات على الساحة الدولية وأصبحت من 

الشرة األوسط والم ثرة إلى حد كبير في السياسات التنموية لبلدان الحوض ومن الجدير بالذكر 

ان األمم المتحدة والهيأة الدولية أولت اهتمام كبير لمناقشة قضايا استخدام مياه األنهار الدولية كما 

الست مار مياه األنهر الكبرا م ل لعب البنك الدولي دوراً مهماً في حل بعض المشكالت الخاصة 

دجلة والفرات والنيل 
(21 )

. 

ان تكرار المباح ات واالتفاقيات وقرارات التحكيم قد أدا إلى بلورة مبادئ عامة 

وتوصيات هامة لدا هيئة القانون الدولي لغرض حل مشكلة األنهار الدولية وعدم إقامة منشآت 

المنشأة أو االست مارات ت ثر تأثيراً بليغاً على مياه هندسية أو است مارات خاصة اذا كانت هذه 

النهر ولكن المفاوضات التي جرت بين تركيا وسورية والعراة حول اقتسام واست مار مياه نهر 

الفرات لم يأخذ بنظر االعتبار التوزيع العادل والمتكافئ لمياه نهر الفرات باست ناء التوزيع 

 حول نهر الفرات .النظري الذي اقترحه البنك الدولي 

مليار م 11إذ اقترح ان تكون حصة تركيا حوالي 
0
مليار م 11وحصة سورية  

0
وحصة  

مليار م 12العراة 
0
غير ان تركيا لم تتقيذ باالتفاقيات الموقعة فهي على الدوام تقوم بتوسيع  

الطاقة مشاريع الري في سهول أورفا وإقامة السدود التي تدعي بأنها تقوم بها ألغراض توليد 

 الكهربائية .

لقد استمرت تركيا في سياستها المائية التمويهية ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني 

واستقطاا دول الحوض وجرها إلى ساحة المساومات 
(24 )

. 

لم تختلف ال مانينات من القرن العشرين عن المراحل السابقة إذ بقيت األمور على حالها 

يرة بين تركيا وسورية والعراة حول اقتسام مياه نهر الفرات إال فعلى الرغم من المحادثات الك 

 أنها لم تتوصل إلى وضع أس( ثابتة ومقبولة من قبل األطراف ال الثة .
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 المتغيرات الجيوبولوتكية :
تتركز المتغيرات الجيوبولوتكية الم ثرة على العالقات المائية بين تركيا من جهة 

خرا على محورين يدور األول في إطار االرتباط بالتحالف والدولتين العربيتين من جهة أ

دول الخليج العربي(  -السعودية -األطلسي والدول العربية التي ضمن دائرة هذا التحالف )مصر 

 أما المحور ال اني فيدور في أطار عالقة تركيا بالدول العربية الواقعة خارج التحالف األطلسي .

الكبيرة التي ترتبت على تفكك االتحاد السوفيتي )سابقاً( لقد برزت المتغيرات السياسية 

في أهمية تركيا ذات الموقع االستراتيجي في المنطقة وارتباطها بالواليات المتحدة والكيان 

الصهيوني باالضافة الى كونها حلقة وصل بين أوربا والمشرة فأصبحت جسراً مهماً بين أوربا 

 ل العربية واإلسالمية اآلسيوية من جهة أخرا .والدول اإلسالمية من جهة وبين الدو

ان الذي يعزز دور تركيا في المنطقة ويركز نفوذها هو وجود منابع دجلة والفرات في 

أراضيها لذا فهي تسعى الست مار هذه المنابع وجني المكاسب المادية والسياسية واالقتصادية منها 

تركيا تمضي في بناء العديد من السدود م ل  فبينما تسعى سورية لتوسيع مشروعها أإلروائي فان

وسد أتاتورك العمالة الذي أنجز بتمويل  1411وسد كاراكايا الذي أنجز عام  1410سد كيبان 

على الرغم من االعتراضات السورية والعراقية  1443غربي وسويسري وتركي وأمريكي عام 

 10شرة االناظول الذي يضم باإلضافة إلى العديد من السدود األخرا ومنها مشروع جنوا 

 ترليون ليره تركية . 4مشروعاً فرعياً وتبلغ كلفته 

ت كد المصادر المختصة بان تركيا ماضية في تنفيذ العديد من مشاريعها االروائية 

والكهرومائية على نهر الفرات غير مكترثة لالعتراضات السورية والعراقية وهذا يعود إلى عدم 

 عترف بها دولياً حول اقتسام واست مار مياه نهر الفرات . وجود اتفاقية ثالثية م

فالعراة يرا بان حصته من مياه نهر الفرات يقرا من ال ل ين في حين ان سورية تعلق 

اآلمال على مشروعها االروائي الكبير على النهر إال ان اإلجراءات التركية واست مارها السريع 

إلحاة أكبر ضرر بسورية والعراة كما أنه سيقدم خدمة الواسع النطاة لمياه النهر سي دي إلى 

كبيرة للكيان الصهيوني باعتباره الالعب الخفي في المنطقة الن الكيان الصهيوني بعد اقتطاع 

نسبة كبيرة من مياه نهر األردن يشعر بضرورة تعويض موارده المائية المتناقصة في بحيرة 

 . طبرية عن طريق مد أنابيب المياه من تركيا

من هذه التقاطعات في مصالح دول المنطقة والمتعلقة باألمن المائي العربي والمناقشات 

الغير مجدية على است مار حوض نهر الفرات يتبين ان هناك عالمات في األفق القريب ت كد على 

ان هناك صراع يسمى بصراع المياه الدولية الذي تقوده تركيا والكيان الصهيوني ضد الدول 

ة المعنية بتلك المشكلة الن انخفاض مناسيب المياه سي دي إلى إلحاة أضرار كبيرة في العربي

 الزراعة جنوا العراة وخاصة مناطق زراعة الرز في محافظتي القادسية وذي قار .

كما ان انخفاض مناسيب المياه سيدفع سورية إلى استخدام نهري الخابور والساجور من 

جة سيعك( آثار سلبية على المياه الواصلة إلى العراة وتقليل ألف هكتار وبالنتي 13أجل ري 

مستوا المياه الجوفية وإلحاة األضرار ببساتين النخيل المعتمدة على المبازل الضحلة وان قلة 

 كمية المياه اآلتية إلى البحيرات واألهواز سي دي إلى فقدان أهميتها االقتصادية .

لمتعلقة بنهر الفرات قد تصل إلى مستوا التهديدات وبعد هذا كله فان السياسة المائية ا

العسكرية أو االبتزازات المادية ولكون تركيا تمتلك منابع الرافدين فأنها ستخلق وضعاً قلقاً من 

شأنه تهديد األمن المائي لكل من سورية والعراة وتحويل حقهما من المياه إلى الكيان الصهيوني 

. 

ر الكيان الصهيوني فأننا نقول لقد لعب الكيان ومن أجل أعطاء صورة واضحة لدو

الصهيوني دوراً بارزاً وم ثراً في هذا الموضوع فقد شكلت المياه مرتكز للفكر الجيوبولتيكي 

الصهيوني وهذا ما يمكن مالحظته من خالل مقولة بن غوريون اليهودي )ان اليهود يخوضون 

 معركة المياه وهذا هو سر وجودهم في فلسطين( .
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التأكيدات الصهيونية على المياه لم يقتصر على بن غوريون بل تعدا ذلك حتى  ان

أصبح العلم الصهيوني يتكون من خطين أزرقين أفقيين يم ل الخط العلوي نهر الفرات أما الخط 

السفلي فيم ل نهر النيل ان اهتمام الصهاينة بموضوع المياه يعود إلى قناعتهم بان توفر المياه 

قيق أطماعهم الرامية إلى جلب ماليين اليهود من مختلف دول العالم وتوطينهم في ي دي إلى تح

فلسطين 
(03 )

 . 

 ولتحقيق حلمهم المنشود في جعل دولتهم تمتد من النيل إلى الفرات .

ومن أجل توحيد األهداف وزيادة الضغط على الدول العربية المستفيدة من نهري دجلة 

ة مشاريع أنابيب السالم الذي يهدف إلى نقل المياه من بحيرة سد والفرات اشترك الصهاينة بإقام

أتاتورك أو من مياه نهري سيحان وجيحان في تركيا إلى الكيان الصهيوني وتقدر كمية المياه التي 

م 1.1تنقل بمقدار 
0
 سنوياً . 

ان سياسة الكيان الصهيوني تقوم على أساس تحريك تركيا وتشجيعها للمضي في إقامة 

يد من المشاريع والسدود المائية لذلك استمر الكيان الصهيوني في مسعاه التخريبي حيث وجد العد

في مشروع الكاا فرصة مناسبة لتهديد األمن المائي العربي واستمرت إسرائيل بكل جهدها 

السياسي إلى تشجيع الحكومة األمريكية لتقديم المساعدات المادية والخبرة الفنية إلقامة هذا 

 وع وذلك من أجل تحقيق :المشر

 استخدام المياه كورقة ضغط ضد سورية والعراة . - أ

ان هذه المشاريع ستمكن تركيا الحليف القوي للكيان الصهيوني من السيطرة الكاملة على  - ا

 مياه نهري دجلة والفرات وتهديد العرا في أمنهم السياسي واالقتصادي.

يوستراتيجية في سورية بسبب دعمها لحزا استخدام تركيا ورقة المياه لتحقيق مكاسب ج -جـ

العمال الكردستاني ومن أجل عدم مطالبتها بلواء اإلسكندرية المسلوا من األراضي 

 السورية . 

 وكذلك من أجل زيادة الضغط على العراة للوقوف ضد هجمات 

 األكراد على األراضي التركية وابتزازها مادياً وجرها إلى ساحة المساومات االقتصادية
(01) 

. 

 

 

 المصـادر 
 

عز الدين جمعة درويش الباالني ا اثر دراسة سد القادسية على التنظيم االروائي لنهر الفرات في  -1

 .  13ميالدية ا ص 2333العراة ا رسالة ماجستير غير منشورة ا مكتبة التربية ا جامعة االنبار ا 

تركية ا البعد الجغرافي والقانوني ا مجلة ال –محمد صالح العجيلي ا متغير المياه في العالقات اعربية  -2

 . 30ا ص 1444ا  13-4افاة عربية ا العدد 

  المنعطفات : هي ظاهرة عامة تتصف بها جميع انهار العالم اذ ال توجد انهار مستقيمة تماما الن مياه

ة حدي ة و المجرا دائما تنحت االراضي الهشة على جانبي النهر ومن اجل التوضيح فان المسافة بين مدين

كم  101كم في حين ان طول مجرا نهر الفرات بين المدينتين يصل الى  43مدينة هيت ال تزيد على 

كم في  23وكذلك عند المقارنة بين المسافة التي تفصل مدينة الرمادي عن الخالدية والتي ال تزيد على 

 كم .  31حين ان طول مجرا النهر يصل الى 

 .  13ابق صمحمد صالح العجيلي ا مصدر س -0

عباس قاسم ا االطماع بالمياه العربية وابعادها الجيوبولتيكية ا الجامعة اللبنانية ا قسم الجغرافية ا العدد  -0

 .  21ا ص 1440ا  110

 امير جابر الساعدي ا الصراع حول نهر الفرات ا الشبكة الدولية لالنترنيت .  -3

ي ا دراسة جيوبولتيكية ا مجلة بيت الحطمة د. صبري فارس الهيتي ا مشكالت المياه في الوطن العرب -1

 .  02ا ص 1ا العدد 

ا شباط ا  230عدنان هزاع البياتيا ازمة المياه في الوطن العربي ا مجلة المستقبل العربي االعدد  -1

 .  21ا ص 1411
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  . ) الكمالية : نسبة للرئي( التركي انذاك ) كمال اتاتورك 

في الوطن العربي ا الندوة البرلمانية العربية الخاصة ا  جان خوري ا المياه ودورها االستراتيجي -1

 .  11ا ص 1441دمشق ا 

د. باقر كاشف الغطاء ا تاثير سد كيبان على مشاريع الري في العراة ا تقرير اولي غير منشور ا  -4

 .  11ا ص 1431بغداد ا 

ا رسالة مقدمة الر سالم الياس سليمان ا الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات في تركيا  -13

 .  34ا ص 1411معهد الدراسات االسيوية واالفريقية ا 

 .  1ا ص 1413موفق البدري ا شحة مياه الفرات ا منشورات نقابة الزراعيين الفنيين ا بغداد ا  -11

التركية ا مطبعة الراية ا  –خليل ابراهيم الناصري ا التطورات المعاصرة في العالقات العربية  -12

 .  110ا ص 1443بغداد ا 

التركي ا مجلة القب( الكويتية ا  –علي حسين صادة ا احكام القانون الدولي في النزاع العراقي  -10

 .  10/1/1443في  1110العدد 

صبرية احمد الفي ا السياسة المائية في تركيا ا معهد الدراسات االسيوية و االفريقية ا سلسلة  -10

 .  11ا ص1410ا بغداد ا  13الدراسات التركية ا رقم 

 .  111خليل ابراهيم الناصري ا مصدر سابق ص -13

علي غالب عبد الخالق ا المشاريع المالية المستقبلية في دول اعالي نهر الفرات وتاثيره على  -11

 .  14الوارد المائي في العراة ا بغداد ا د.ت ا ص

لقانونية ا جمهورية العراة ا وزارة الخارجية العراقية ا معلومات عن سد اتاتورك ا الدائرة ا -11

 .  0ا ص 1410بغداد ا 

لطفي حميد جودة ا الم شرات االساسية التجاهات تطور االقتصاد التركي وازمته الراهنة ا بحث  -11

 .  11ا بغداد ا د. ت ا ص 0منشور ا الجامعة المستنصرية ا الحلقة الدراسية رقم 

ا  211عربية ا باري( ا العدد فائز المرعي ا المياه العربية والكيان الصهيوني ا مجلة الطليعة ال -14

 .  11ا ص 1411

جميل محمود خاور ا مشروع جنوا شرة االناضول ا تقرير مترجم عن م سسة المياه التركية  -23

D.S.I   21ا ص 1411ا جمهورية العراة ا وزارة الزراعة ا بغداد ا  . 

وتاثيراتهااا فااي االماان احمااد عماار الااراوي ا مشااكالت المياااه بااالعراة فااي ضاال السياسااة المائيااة التركيااة  -21

 .  11اص 1444الغذائي ا اطروحة دكتوراه ا كلية االدارة و االقتصاد ا جامعة بغداد ا 

 .  42لطفي حميد جودة ا المصدر سابق ا ص -22

-4محمود علي الداود ا مخاطر المشاريع المائية التركية علاى ميااه نهار الفارات ا افااة عربياة ا العادد  -20

 .  03ا ص 1444ا  13

ف جاساام المطلبااي ا السياسااة المائيااة للكيااان الصااهيوني واثرهااا علااى دول الجااوار الجغرافااي ا د. نصااي -20

 .  21ا ص 1442/  13/ 23-20الخام( في العراة 

 .  21د. نصيف جاسم ا المصدر السابق ا ص -23

ا  1411سااالم الياااس ا المااوارد المائيااة فااي حااوض نهاار دجلااة والفاارات فااي تركيااا ا دراسااة جغرافيااة ا  -21

 .  11ص

 .  22سالم الياس ا المصدر السابق ا ص -21

 .  31محمود علي الداود ا مصدر سابق ا ص -21

ا  1411ا شاباط  230عدنان هزاع البياتي ا ازمة المياه في الوطن العربي ا المستقبل العرباي ا العادد  -24

 .  11ص

قاانوني ا مجلاة التركياة البعاد الجغرافاي و ال–محمد صالح العجيلي ا متغير المياه فاي العالقاات العربياة  -03

 .  33ا ص 1444ا  13 – 4افاة عربية ا العدد 
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