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وאن /

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
The geopolitical dimension of the problem of the Euphrates
river and its impact on Turkish – Syrian relation

.
ً
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
قدمت ھذه الرسالة
تخصص دراسات الشرق األوسط
جامعة األزھر – غزة
١٤٣٣ھـ  ٢٠١٢ -م

ﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ ﺍﻷﺯﻫـــــــﺮ – ﻏــــــــﺰﺓ
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻛﻠﻴــــــﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠــــﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴـــﺘﲑ ﺩﺭﺍﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳـﻂ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
ً
بناء على موافقة عمادة الدراسات العليا بجامعة األزھر  -غزة على تشكيل لجنة المناقشة
والحكم على أطروحة الطالب /نضال أحمد بدر بدر ،المقدمة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لنيل
درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط وعنوانھا :

ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺣﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﱰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
د  .صبحي يوسف األستاذ

مشرفا ً ورئسا ً

أ.د .يوسف أبو مايلة

مناقشا ً داخليا ً

د .عبد الناصر سرور

مناقشا ً خارجيا ً

وتمت المناقشة العلنية يوم األحد بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠م .
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الطالب /نضال أحمد بدر بدر ،درجة الماجستير في
اآلداب والعلوم اإلنسانية تخصص دراسات الشرق األوسط .

توقيع أعضاء لجنة المناقشة والحكم :
د.صبحي يوسف األستاذ

...............

أ.د .يوسف أبو مايلة

...............

د .عبد الناصر سرور

...............

بسم

الرحمن الرحيم

قال تعالى :

ً

" ﻭﻗﻞ ﺭﺑﻲ ﺯﺩﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ

"

) طه ( ١١٤

وقال أيضا ً :

" ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﻲ

"

) األنبياء ( ٣٠

صدق

ب

العظيم

ﺇﻫـــﺪﺍء 
إلى روح أخي الحبيب  ...رحمه
إلى والدي العزيز  ...أدام

وأسكنه فسيح جناته

في عمره وأصلح خاتمته

إلى والدتي الغالية  ...شفاھا
إلى زوجتي الفاضلة  ...جعلھا

ورعاھا من كل سوء
قرة عين لي

إلى الشھداء األبرار  ...الذين صدقوا
إلى األسرى األبطال  ...فك
إلى الجرحى البواسل  ...جعل

فصدقھم

أسرھم
مصابھم في ميزان حسناتھم

إلى أبنائي وبناتي واخوتي وأخواتي
إلى كل من ساعد في إتمام ھذا الجھد المتواضع

ت

ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على رسول  وعلى آله وصحبه وبعد :
علي َ َ َ
التي َ ْ َ ْ َ
أعمل َ ِ ً
أوزعني َ ْ
ي َ َْ
صالحا
أنعمت َ َ َّ
والدَ َّ
وعلى َ ِ
نعمتك َّ ِ
إمتثاالً لقوله سبحانه وتعالىَ " :ربِّ َ ْ ِ ْ ِ
أشكر ِ ْ َ َ َ
أن َ ْ ُ َ
وأن َ ْ َ َ
الصالحين " )النمل. (١٩:
ترضاهُ َ َ ْ ِ ْ ِ
عبادك َّ ِ ِ َ
برحمتك ِفي ِ َ ِ َ
وأدخلني ِ َ ْ َ ِ َ
َْ َ
الشكر في البداية والنھاية  رب العالمين وانطالقا ً من قول الرسول صلى  عليه وسلم ) من ال يشكر الناس
ال يشكر  ( .
فإنني أتقBدم بجزيBل الBشكر والعرفBان إلBى اسBتاذي الفاضBل الBدكتور  /صCبحي يوسCف األسCتاذ ،المBشرف علBى
الدراسة والذي لم يألو جھداً في المساعدة واإلرشاد والتوجيه ،كما ال يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وامتنBاني
إلى األستاذ الدكتور /يوسف أبو مايلة والدكتور /منصور اللوح ،لما أبدياه لي من نصح وإرشاد وتوجيه أثنBاء
مناقشة خطة الدراسة ،مما فتح أمامي الطريق في الكتابة فجزاھم  عني خير الجزاء .
كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األخوة الكرام أساتذتي في قسم التاريخ ،الذي قاموا بتدريسي العديد من
المساقات وأخص بالذكر األستاذ الدكتور /أسامة أبو نحل ،والدكتور /رياض األسطل ،واألستاذ الدكتور /ناجي
شراب ،والدكتور /مخيمر أبو سعدة ،والدكتور /عبد الناصر سرور ،وإلى رئيس قسم التBاريخ الBدكتور /زھيCر
المصري .
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور /صالح أبو حميدة  ..عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،و أتقBدم بجزيBل
الشكر والعرفان لألخ /إسالم صالح ،لما بذله من جھد كبير في مساعدتي في الطباعة .
كما أتقBدم بالBشكر الجزيBل لألخBوة الBذين قBاموا بتBدقيق الرسBالة لغويBا ً وھمBا األسBتاذ /رزق المCزعنن ،واألسBتاذ
الدكتور /صادق أبو سليمان ،وفقھم  لما فيه الخير لألمة .

ث

ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺔ ): (Abstract
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓـﻲ ﺤـوض اﻝﻔـرات وﺘـداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ اﻝـﺴورﻴﺔ
ﺠراء ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ،ﺤﻴث ﺘﻌد ﻤﻨطﻘـﺔ ﺤـوض ﻨﻬـر اﻝﻔـرات ﻤـن أﻜﺜـر اﻝﻤﻨـﺎطق ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻋرﻀـﺔ ﻝﻼﺒﺘـ اززات
اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻝــذا ﺠ ــﺎءت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ﻝﺘــﺴﺎﻋد ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ وﻋ ــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌرﺒ ــﻲ ﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ ودورﻫــﺎ ا ﻝﻔﻌ ــﺎل
واﻝـرﺌﻴس ﻓــﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ،ﻋﻠــﻰ أﻤـل أن ﺘــﻀﻊ اﻝﺤﻠـول اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ أﻤــﺎم اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻴﺠــﺎد
اﻝﺤﻠول ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﺎﺴم ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﻝذا ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ ﻤﺤطﺎت
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﺠراء ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻝﺴدود واﻝﺨزاﻨﺎت واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـوض
اﻝﻔرات وأﻫم اﻝﻌواﻤل اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت .
وﻨظ اًر ﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ اﻝد ارﺴـﺔ وﺘﻨﺎوﻝﻬـﺎ ﻝﻌـدة ﺠواﻨـب وﻜـذﻝك ﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺒﺎﺤـث ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﻠﺘـدﻗﻴق واﻝﺘﺤﻠﻴـل واﻝـرﺒط ﺒـﻴن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ
ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤﻨﻬﺞ ﻝﻠﺒﺤث ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ أﻫداﻓﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘم
ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻓﻘـد اﻋﺘﻤـد اﻝﺒﺎﺤـث اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻻﺴـﺘﻘراﺌﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ
ﻓﻬم اﻝظﺎﻫرات اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒـﺸﻜل ﺸـﻤوﻝﻲ .وﺒﻨ ً
ﻝﻤــﺎ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﻤــن ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻌواﻤــل اﻝﻤــؤﺜرة ﻓــﻲ ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻨﻬــر و ﺤوﻀــﻪ ،ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﻔﺎد اﻝﺒﺎﺤــث ﻤــن ﻤــﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝــﻨظم ﻷن ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺴــﻠط اﻝــﻀوء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدﺨﻼت
واﻝﻤﺨرﺠـﺎت وأﺜـر اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ واﻝـﺴﻠوك اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻠـدول  ،اﻀـﺎﻓﺔ اﻝـﻰ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ اﻝـذي ﻴرﻜــز
ﻋﻠــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﻤﻌﻘــودة ﺒــﻴن اﻝﺒﻠــدﻴن ﺤــول ﺘﻘﺎﺴــم اﻝﻤﻴــﺎﻩ ،وﻜــذﻝك اﺴــﺘﺨداﻤﻪ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻨظــري وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل
اﻝرﺠوع ﻝﻠﻤراﺠﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻝﺘﻌﻀﻴد اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻤوﻀوع ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر .
ﻝﻘد ﺘم اﻝﺘوﺼل ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻬﺎﻤـﺔ ،ﺤﻴـث أظﻬـرت اﻝد ارﺴـﺔ اﻝـدور اﻝﺘرﻜـﻲ ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠﻤﻴـﺎﻩ ﻜﻌﻨـﺼر
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝدول ﺤﻴث ﺴﻌت ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﻌب دور ﻤرﻜز إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻜﻤﺎ أظﻬرت اﻝدراﺴﺔ
ﺒﺄن اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺼراﻋﺎً ﻤﻔﺘوﺤﺎً طﺎﻝﻤﺎ أن ﻗطرة اﻝﻤﺎء أﻏﻠﻰ ﻤن ﻗطرة اﻝﻨﻔط .
ﻝذا ﻴوﺼـﻲ اﻝﺒﺎﺤـث ﺒـﻀرورة اﻝﺘوﺼـل ﻤـن ﺨـﻼل ﻗـرار ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺜﻨـﺎﺌﻲ ﺘرﻜـﻲ ﺴـوري إﻝـﻰ ﺤـل داﺌـم وﻨﻬـﺎﺌﻲ ﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ
اﻝﻤﻴﺎﻩٕ ،واﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،وذﻝـك ﻝﻼﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴـﺔ ﻜـﻲ
ﺘﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗـﺎ ﺠدﻴـدة ﻝﻠﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ،ﻜﻤـﺎ أوﺼـﻰ اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﺘﺒﻨـﻲ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻤـﺸﺘرﻜﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن ﺘرﻜﻴـﺎ
وﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح ﻤن ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ ،وﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك وﺤـﺴب
اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠد ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷطراف ﺠﻤﻴﻌﺎ.
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Abstract
The study deals with geopolitical dimensions of the problem of water in the basin of
Euphrates and the outcome of Turkish-Syrian relations as a result of this important
issue, where is the area of the Euphrates River Basin is one of the most regions in
the world vulnerable to political blackmail, so this study was to help developing the
Arab community awareness of the importance of water and its active and main role
in the hope to develop appropriate solutions to researchers in political science in
finding solutions to some problems related to the basin between the two countries
Turkey and Syria, therefore, the study addressed the stations of Turkish-Syrian
relations that have arisen as a result of sharing water in the Euphrates basin and
the establishment of dams, reservoirs, and development projects and the most
important positive and negative factors as a result of joint cooperation between the
two countries….
Due to the comprehensiveness of the study and the need for researcher to check,
analyze and link between the combination of political, historical and social factors,
so he needs more than a method to reach his objectives to understand the
geopolitical phenomena in a holistic manner and based on above, the researcher
adopted the inductive analytical approach which is distinguished by its ability to
analyze the influencing factors in the formulation of foreign polices on the river ..
the researcher also benefited from systems analyses approach because it focused
on the inputs and outputs and the impact of internal and external environment, and
external behavior of states .. in addition to the historical method which
concentrates on the agreements between the two countries on sharing water, also
the use of theoretical approach by reference to the global and foreign references,

ح

to bolster the research with scientific contributions that addressed the topic directly.

The researcher reached a set of important results and the study showed the
Turkish role in using water as apolitical pressure on countries, the study also
showed that the conflict on water is opened as long as the drop of water is more
precious than the drop of oil .
Therefore, the researcher recommends the need to reach a lasting and definite
solution to the problem of water through Turkish Syrian political binary decision ,
and develop the technical and scientific competencies that specialized in scientific
studies to interest in groundwater to open new horizons in getting water, and adopt
a water strategy in the long term to achieve a balance between what is available
from water resources and what is needed for consumption according priority in line
with development plans.
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اﻝﻤﻘدﻤﺔ :
ﺘﻤﺜـل اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺠـوﻫر اﻝﺘـراﺒط اﻝﺒـﺸري ﻓـﻲ أي ﺒﻠـد ﻤـن اﻝﺒﻠـدان ،ﻓﻬـﻲ أﺤـد اﻝﻤـوارد اﻝﻤـﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨـدم اﻝز ارﻋـﺔ
وﺘﻌﻨـﻰ اﻹدارات اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻝـدول ﺒﺈﺤـداث ﺘـوازن ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝـدول
واﻝـﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷﻏـراض اﻝﻤﻌﻴـﺸﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌـﺔُ ،

اﻝﻤﺘﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ،ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﻓـﺈن اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺘﻌـد أﻴـﻀﺎً أﻜﺜـر اﻝﻤـوارد اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺠـﺎو اًز ﻝﻠﺤـدود ،وﻗـد ﺘـﺴن
اﻝﺒﻠــدان ﺘــﺸرﻴﻌﺎت ﻝﻠﻤﻴــﺎﻩ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻤــن اﻷﺼــول اﻝوطﻨﻴــﺔ ،إﻻ أن ﻫــذا اﻝﻤــورد ﻓــﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪ ﻴﻌﺒــر اﻝﺤــدود اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘراﺒط اﻝﻬﻴدروﻝوﺠﻲ ﻋﺒـر اﻝﺤـدود اﻝوطﻨﻴـﺔ ،واﻝـرﺒط ﺒـﻴن ﻤـﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺒﻠـدان
ﻤــن ﺨــﻼل ﻨظــﺎم ﻤــﺸﺘرك ،وﻻ ﺸــك أن إدارة ذﻝــك اﻝﺘ ـراﺒط ﻫــو أﺤــد اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻜﺒــرى ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺒــﺸرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘواﺠــﻪ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ .
إن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ دول اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ ﻫو ﻤن أﻋﻘد اﻷﻤور وأﺼﻌﺒﻬﺎ ،إذ أن اﻝﻘﺴم اﻷﻜﺒر ﻤن أراﻀﻲ
ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺼﻨف ﻤﻊ اﻷراﻀﻲ اﻝﺠﺎﻓﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﺠﺎﻓﺔ .ﻜﻤﺎ أن ﺴﻘوط اﻷﻤطﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘذﺒذب واﻝﺘﻐﻴر ﻤـن
ﻋــﺎم ﻵﺨــرٕ،واذا ﻜــﺎن اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ﻴــﺸﻜل  %١٠,٢ﻤــن ﻤــﺴﺎﺤﻪ اﻝﻌــﺎﻝم و %٥ﻤــن ﻋــدد ﺴــﻜﺎﻨﻪ ،إﻻ ان ﻤ ـواردﻩ
ـﺎء ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌذﺒﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل أﻜﺜر ﻤن  %٠,٥ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة .وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ اﻷﻓﻘـر ﻤ ً

ﻤ ــﻊ ﺒ ــﺎﻗﻲ اﻝﻤﻨ ــﺎطق اﻝﻜﺒﻴـ ـرة ﻓ ــﻲ اﻝﻌ ــﺎﻝم ،اذ ﻴﺒﻠ ــﻎ اﻝﻤﻌ ــدل اﻝ ــﺴﻨوي ﻝﻨ ــﺼﻴب اﻝﻔ ــرد ﻤ ــن اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﻌذﺒ ــﺔ ﻓﻴ ــﻪ ﺤـ ـواﻝﻲ

١٠٠٠م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ﻤﻘﺎﺒل ٧٧٠٠م ٣ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ).(١
اﻝﻤـﺎء واﻝﻬ ـواء ﻋﻨــﺼران ﺤﻴوﻴــﺎن ﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺒــﺸر ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﻌــﻴش ﺒــدوﻨﻬﻤﺎ ،ﻓ ـﺎﻝﻬواء ﻴﻌﺘﺒ ـر ﻤﺘـواﻓ اًر ﻷي ﻜــﺎن ﺒــﺸﻜل

ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ أي ﺒﻘﻌﺔ ﻤن ﺒﻘﺎع اﻷرض .أﻤﺎ اﻝﻤﺎء اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺤﻴوي اﻵﺨر واﻝذي ﻻ ﺤﻴﺎة ﺒدوﻨﻪ ﻝﻜﺎﺌن ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤـن
إﻨــﺴﺎن أو ﺤﻴـوان أو ﻨﺒــﺎت ﻓﺈﻨــﻪ ﻏﻴــر ﻤﺘــوﻓر ﻓــﻲ ﻜــل رﻗﻌــﺔ ﻤــن ﺒﻘــﺎع اﻷرض ﺒــﺸﻜل ﻜــﺎفٕ ،واذا ﺘــوﻓر ﻓــﺈن وﺠــودﻩ
وﺘوزﻴﻌﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﻤن ﻗـﺎرة إﻝـﻰ ﻗـﺎرة ﺒـل و ﺤﺘـﻰ داﺨـل اﻝدوﻝـﺔ اﻝواﺤـدة ،ذﻝـك ﺘﺒﻌـﺎً ﻝﻠظـروف
اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ .

ﻨﻬــر اﻝﻔ ـرات ﻤــن اﻷﻨﻬــﺎر اﻝﺠــدﻴرة ﺒﺎﻝد ارﺴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ وأﻨــﻪ ﻴﻤﺜــل ﻤــﺼدر ﺘﻐذﻴــﺔ ﻝــدوﻝﺘﻴن ﻋ ـرﺒﻴﺘﻴن ﺘــﺸﻜﻼن ﺜﻘــﻼ
اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤــن ﺤﻴــث ﺤﺠــم اﻝــﺴﻜﺎن وﺤﺠــم اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴــﺔ ،وﻨــﺴﺒﺔ اﻝﻤ ـوارد اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ
واﻝﻤوﻗﻊ .
ﻗﺎﺌﻤﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘطوﻴر ﻤواردﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ،
إن اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ﺴﻴﺒﻘﻰ ً
اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻌرب ﺘﻜوﻴن ﻤوﻗف ﻋرﺒﻲ ﻤوﺤد ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻻ ﺴﻴﻤﺎ أن  %٦٧ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻤﻴـﺎﻩ
ـﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻓﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤـﺸﺎرﻴﻊ اﻹرواﺌﻴـﺔ
ﺘﻘﻊ ﺨﺎرج اﻝﺤدود اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌرض ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﺨطـر ﻤ
ً

اﻝﺘــﻲ ﻨﻔــذﺘﻬﺎ ﺘرﻜﻴــﺎ ،وﻋــدم اﻋﺘراﻓﻬــﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﻤﺒرﻤــﺔ ﺒــﻴن دول اﻷﻨﻬــﺎر واﻝــدول اﻝﻤﺘــﺸﺎطﺌﺔ ،إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ طــرح
أﻓﻜﺎر ﺠدﻴدة "ﻜﻨﻘل اﻝﻤﻴـﺎﻩ وﺒﻴﻌﻬـﺎ" واﻻﺨـﺘﻼف ﺤـول ﻤﻔﻬـوم "ﺤـوض اﻝﻨﻬـر"" ،واﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝدوﻝﻴـﺔ" ،ﻓـﻀﻼ ﻋـن أطﻤـﺎع
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إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ،ﻜﻠﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ
اﻝﺨﺼوص.
ﻴﻌـد ﺤـوض ﻨﻬـر اﻝﻔـرات ﻤـن أﻗـدم اﻝﻤواﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﺘـﻲ ﻨـﺸﺄت ﻓﻴﻬـﺎ ﺤـﻀﺎرة ﻤـن أﻫـم اﻝﺤـﻀﺎرات وأﻜﺜرﻫـﺎ رﻗﻴــﺎ،
وﻝﻘد اﺴﺘطﺎع اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤﺎ وﻓرﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎراﺘﻪ وﺨﺒراﺘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎر
اﻷرض واﻝﻤــﺎء اﻝــذﻴن أﺼــﺒﺤﺎ اﻝﻌﻨــﺼرﻴن اﻷﺴﺎﺴــﻴﻴن ﻝﻠﺤﻴــﺎة واﻝﺜــروة ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﺤﻴــﺎة اﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼﻗــﺔ واﻝﺘﻤﻬﻴــد إﻝــﻰ
ﺴﻠم اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .
ﻤراﺤل أﺨرى ﻤن اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ّ

ـﺎدا إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺠﻴوﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﺒﺎﻝﻬـدف اﻝﺘرﻜـﻲ ﻝزﻴـﺎدة اﻝﻨﻔـوذ
إن ﻝﻤـﺸروع أﻨﺎﺒﻴـب اﻝـﺴﻼم اﻝﺘرﻜـﻲ اﻝﻤﻘﺘـرح أﺒﻌ ً
اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ،وﻴﻠﺘﻘـﻲ ﻫـذا ﻤـﻊ اﻝﻬـدف" اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ "ﻓـﻲ اﻝﺤـﺼول ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎج إﻝﻴـﻪ ﻤـن اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻜﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﻬدف اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻫو ﺘﺤﻘﻴق ﻤـﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻋﺒـر ﻫـذا اﻝﺠـﺴر اﻝﻤﺘﻨـﺎﻓر ﻤـن اﻷﻗـوام واﻝﻘوﻤﻴـﺎت
واﻝدول.
إن ﺘرﻜﻴـﺎ ﺘﺤـﺎول أن ﺘﻘـوم ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻤوﻴـﺔ اﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ وزراﻋﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة وﺒﻔﺘـرة ﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ وذﻝـك ﻝـﻀﻤﺎن اﻝﻠﺤـﺎق
ﺒرﻜب اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ اﻝذي ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺎ أن ﺘﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺘﻀﺨم
وﺴوء اﻹدارة  ،وﻝﻘد ﺤﻘﻘت ﺨطوات ﻫﺎﻤﺔ وﻗﻔـزات اﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ،إﻻ إن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻻ ﺘﻜـون
ﻤـﺸروﻋﺔ إذا ﻜﺎﻨــت ﻋﻠــﻰ ﺤـﺴﺎب ﺠﻴراﻨﻬـﺎ واﻝــدول اﻝﻤﺘـﺸﺎطﺌﺔ ﻤﻌﻬــﺎ أو ﻤﺨﺎﻝﻔــﺔ ﻝﻠﻘـﺎﻨون اﻝــدوﻝﻲ اﻝﺨــﺎص ﺒﺎﻷﻨﻬــﺎر
اﻝدوﻝﻴﺔ.

أوﻻً /ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﺘﻤﺤــور اﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺤــول ﺘﺤﻜــم ﺘرﻜﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﺒﻊ اﻝﻔـرات وﻫــذا اﻝوﻀــﻊ ﺴــﻴؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن
اﻝﻌراق وﺴورﻴﺎ وﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻗد ﺤدث ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر  ١٩٩١ﺤﻴث أﻗدﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋن ﺴورﻴﺎ ﻝـذا ﻴﺠـب
اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﺤول ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻓق اﻝﻘﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒﺎﻷﻨﻬـﺎر اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﺒﻤـﺎ ﻴـﻀﻤن ﻋـدم
ﺘﻀرر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺤوض .

ﺜﺎﻨﻴﺎً /أﻫداف اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﺘﻤﺤور أﻫداف اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
 -١اﺴﺘﻌراض أﻫم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺤول ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات .
 -٢اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘداﻋﻴﺎت وﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات .
 -٣إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺸرق اﻝﻌرﺒﻲ .
 -٤إﺒراز اﻝﻌواﻤل وأﺴﺒﺎب ﺘﻔﺎﻗم اﻝﺼراع ﺤول اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات .
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 -٥ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظﻤت ﻋﻼﻗﺔ دول ﻨﻬر اﻝﻔرات وﺨﺎﺼﺔ ﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ .
 -٦اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﺠواﻨب واﻷﺒﻌﺎد اﻝﻨظرﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ واﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺤـوض ﻨﻬـر
اﻝﻔرات .
 -٧ﺘﻨﺎول اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﺘم اﻷﺨـذ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻗـوة ﺘرﻜﻴـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ دوﻝـﺔ
ﻤﻨﺒﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ٕواﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
 -٨ﺘﺘﻌرض اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ٕواﺴراﺌﻴل ﻓـﻲ اﻝﺘـدﺨل ﻓـﻲ ﺤـوض
ﻨﻬر اﻝﻔرات .

ﺜﺎﻝﺜﺎً /أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ :
ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻵﺘﻴﺔ :
 -١اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺨط اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻤوﻀوع اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات .
 -٢ﺘﺘﺒﻊ ﺠذور اﻝﺨﻼف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﺤول ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات .
 -٣ﺘﻌد ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤﻨﺎطق ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻺﺒﺘ اززات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .
 -٤ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺎﻋد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ودورﻫﺎ اﻝﻔﻌﺎل واﻝرﺌﻴس.
 -٥ﻗد ﺘﻔﺘﺢ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠـول ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـﺸﺎﻜل
ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات.
 -٦ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات.

راﺒﻌﺎً /ﻤﺒررات اﻝدراﺴﺔ :
 -١أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤوﻀوع وﺨﺼوﺼﻴﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤـن أﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـﺼﻌﻴد اﻝﻌرﺒـﻲ واﻝـدوﻝﻲ ،وﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻴن ﺘرﻜﻴـﺎ
وﺴورﻴﺎ ﻜدوﻝﺘﻴن ﻤﺘﺸﺎطﺌﺘﻴن .
 -٢ﺘوﻓر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻤوﻀوع .
 -٣رﻏﺒﺔ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴـﺎﻩ وأﺜـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻼﻗـﺎت
ﺒﻴن اﻝدول .
 -٤ﺘزاﻴد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻤﻨﻌﺎً ﻝﻼﺤﺘﻜﺎﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول .
 -٥اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن دول ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات .
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ﺨﺎﻤﺴﺎً /ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ:
 -١ﻤﺎ أﻫم أﺴﺒﺎب ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات ؟
 -٢ﻤﺎ ﻫﻲ أوﺠﻪ اﻝﺼراع ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات ؟
 -٣ﻤﺎ أﻫم اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظﻤت ﻋﻼﻗﺔ دول ﻨﻬر اﻝﻔرات ؟
 -٤ﻤﺎ أﻫم اﻝﺠواﻨب و اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻨظرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات .
 -٥ﻤﺎ ﻫو دور اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌطﻴل اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﺤﺼص اﻝﻤﻴﺎﻩ ؟
 -٦ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘداﻋﻴﺎت وﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ؟

ﺴﺎدﺴﺎً /ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ :
 -١ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﻜﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻔرات ﺴﺎﻫم ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻨﻔوذﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
 -٢ﻜﻠﻤﺎ ﺘوﻓرت ﻤوارد وﻤﺸﺎرﻴﻊ إدارة اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻨﻌﻜس ذﻝك إﻴﺠﺎﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ .

 -٣ﻨظ ًار ﻝﺘذﺒذب ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻓﺈن ذﻝك اﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ اﻝﻌﻤراﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ .

 -٤ﻫﻨﺎك دور ﻓﻌﺎل ﻝﻠﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات.

ﺴﺎﺒﻌﺎً /ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ :
ﺴــﺘﻌﺘﻤد اﻝد ارﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻻﺴــﺘﻘراﺌﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ ﻝﻤــﺎ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ ﻫــذا اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﻤــن اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻌواﻤــل
اﻝﻤـؤﺜرة ﻓــﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ و ﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻬــر وﺤوﻀـﻪ  ،ﻤــن ﺨـﻼل وﻀــﻊ اﻷﻫــداف واﻷدوات،
ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨظم ﻷن ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻴـﺴﻠط اﻝـﻀوء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠـﺎت ،واﺜـر اﻝﺒﻴﺌـﺔ
اﻝداﺨﻠﻴــﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــﺴﻠوك اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ﻝﻠــدول ،وﻫــذا ﺒﺠﺎﻨــب اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ اﻝــذي رﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت
اﻝﻤﻌﻘودة ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﺤول ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ .
ﺘوزﻋــت ﺠﻬــود اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻤﺤــور رﺌﻴــﺴﻲ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻨظــري وﻗــد ﺸــﻤل ﺘﺤﻠﻴــل اﻷدﺒﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﻝﺠــت اﻝﻤوﻀــوع
وﺤﻘﻘت أﻫداﻓﻪ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﺘﻌﻀﻴد اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻹﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻤوﻀوع ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ،وﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ذات اﻝـﺼﻠﺔ
ﺒﺎﻝﻤوﻀوع .
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ﺜﺎﻤﻨﺎً /ﺤدود اﻝد ارﺴﺔ :
ﺘﺘﻨﺎول اﻝدراﺴﺔ دول ﺤوض اﻝﻔرات ﺸﻜل رﻗـم ) (١ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤﺤطـﺎت اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ اﻝـﺴورﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨـﺸﺄت
ﺠراء ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔـ ارت ٕواﻗﺎﻤـﺔ اﻝـﺴدود واﻝﺨ ازﻨـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻨﻬـر اﻝﻔـرات ،واﻝﻌواﻤـل اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺠـراء

اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ،واﻫم اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼﺎدﻴﺔ ﺒـﻴن
اﻝﺒﻠدﻴن اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻋدم اﻝﺘﻌﺎون ،وذﻝك ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ.
ﺘﺎﺴﻌﺎً /ﻤﺤددات اﻝدراﺴﺔ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻬﺎ:

ﻫﻨــﺎك ﺒﻌ ــض اﻝـ ـﺼﻌوﺒﺎت واﻝﻌراﻗﻴــل واﺠﻬ ــت اﻝﺒﺎﺤ ــث ﻓــﻲ اﻝﺤ ــﺼول ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت واﻝوﺜ ــﺎﺌق واﻝﻤ ــﺼﺎدر اﻝﺘ ــﻲ
ﺘﺘﻨــﺎول ﻤــﺸﻜﻠﺔ ﻨﻬــر اﻝﻔـرات ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﺒﻠــدﻴن اﻝﻤﺘﺠــﺎورﻴن ﺘرﻜﻴــﺎ وﺴــورﻴﺎ ،ﻤﻤــﺎ دﻋــﺎ اﻝﺒﺎﺤــث إﻝــﻰ زﻴــﺎرة ﻜــﻼً ﻤــن ﺴــورﻴﺎ
وﻝﺒﻨﺎن ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وزﻴﺎرة اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت واﻝﻤراﻜز اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ٍﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل.
ﺸﻜل رﻗم )  ،( ١ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺒﺤث  :دول ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات

اﻝﻤﺼدر  :ﻤﺤﻤود اﻝرﻓﺎﻋﻲ ،أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌﻠم واﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ ،اﻝﻌدد  ،١٨/١٧ﻴوﻝﻴو  ،١٩٨٩ص. ١٧
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ﻋﺎﺸ ارً  /اﻝدراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ
 -١دراﺴﺔ ﻓﻴﻠﻴب روﺒﻨس  ،١٩٩٣ﺒﻌﻨوان ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﺸرق اﻷوﺴط :
ﺘﺤدﺜت اﻝدراﺴﺔ ﻋن ﻫوﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ) ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﻌب واﻝدوﻝﺔ (  ،وﻋن اﻝﺘراث اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ وﻋـن أﻗـﺎﻝﻴم اﻝﻨـزاع "
اﻝﻤوﺼــل ،اﻻﺴــﻜﻨدرون ، " ... ،وﺘﺤــدﺜت أﻴــﻀﺎً ﻋــن ﻗــﻀﺎﻴﺎ ﺸــرق أوﺴــطﻴﺔ واﺴــﺘﻘرار داﺨﻠــﻲ وﻋــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﻤــﻊ
ﺴورﻴﺎ ٕواﻴران واﻝﻌراق ،ﻜﻤﺎ ﺨﺼص اﻝﻜﺎﺘب ﻓﺼل ﻜﺎﻤل ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات .

 -٢دراﺴﺔ ﻨﺠﻴب ﻋﻴﺴﻰ وآﺨرون  ،١٩٩٤ﺒﻌﻨوان ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط :
ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﻤﺎ ﺘﺤظﻰ ﺒﻪ ﻤن اﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺘ ازﻴـد ﻤـن ﻗﺒـل اﻝـدواﺌر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﻨﺎﻓـذة
وﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ ﺘﺼرﻴﺤﺎت وأﺒﺤﺎث ودراﺴﺎت ﻜﺜﻴرة وﻋﻘد ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻨدوات
ً
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ٕواﻋﻼﻤﻴﺎً
.
 -٣دراﺴﺔ ﻤﻨﺼور اﻝﻌﺎدﻝﻲ  ،١٩٩٦ﺒﻌﻨوان ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺼراع أم ﺘﻌﺎون :
اﺸــﺎرت اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ أن اﻝــﺼراع اﻝــداﺌر ﻓــﻲ أﻨﺤــﺎء ﻤﺘﻔرﻗــﺔ ﻤــن اﻝﻌــﺎﻝم ﻗــد ﺘﺤــول ﻓــﻲ اﻵوﻨــﺔ اﻷﺨﻴ ـرة إﻝــﻰ ﺼ ـراع
ﻝﻠﺘواﺠد واﻝﻨﻔوذ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻬﺎﻤـﺔ وﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒـﺎﻝوﻓرة اﻝﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ،وأﻫﻤﻬـﺎ اﻝﻤـﺎء
اﻝﻌذب ،وﻤن ﻫﻨﺎ أﺜﺎرت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺨﺒراء ،ﺤﻴث ﺒرزت أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـل اﻝﻤﺘﻐﻴـرات اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة
وأﺨــذت أﺼــداؤﻫﺎ ﺘﺘــرد ﻋﻠــﻰ ﻨطــﺎق واﺴــﻊ ﻝﺘــﺸﻜل اﻝﻤوﻀــوع اﻝ ـرﺌﻴس ﻝﻠﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎﻻت اﻝــﺼﺤﻔﻴﺔ واﻷﺒﺤــﺎث
اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻝﻨــدوات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ واﻝﻘوﻤﻴــﺔ ،ذﻝــك أن ﻤــن اﻝﻤﺘوﻗــﻊ ان اﻝﻌــﺎﻝم ﺴــوف ﻴواﺠــﻪ أزﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺼﺎدر اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻓــﻲ
اﻝﻘرن اﻝﻘﺎدم ﺒﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ ﻨﻘطﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻨﻘطﺔ اﻝﺒﺘرول .
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 -٤دراﺴﺔ ﺴﺎﻤر ﻤﺨﻴﻤر  ،١٩٩٦ﺒﻌﻨوان أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ :
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺠﻐراﻓﻴـﺎً واﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ وﻨظـم اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝدوﻝﻴـﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﺘﻨﺎوﻝـت اﻷوﻀـﺎع
اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻤـوارد اﻝﻤﻴـﺎﻩ واﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ ،وﺘﻨﺎوﻝـت أﻴـﻀﺎً اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـوض ﻨﻬـري دﺠﻠـﺔ
واﻝﻔـرات ،وﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﺒــداﺌل اﻝﻔﻨﻴــﺔ اﻝﻤطروﺤــﺔ ﻝﺘﺠــﺎوز ﻓﺠــوة اﻝﻤـوارد اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ ،واﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻀــﻤن ﺴــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻝﺘــﺴوﻴﺔ )
اﻝﺼراع – اﻝﺘﻌﺎون ( .

 -٥دراﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﻨور اﻝدﻴن  ،١٩٩٦ﺒﻌﻨوان ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻤﺘﺤول :
اﺸﺘﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨـﻪ ﻤـن ﺤـق ﺘرﻜﻴـﺎ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻤﻴﺎﻫﻬـﺎ وﻻ ﻴﺤـق ﻷﺤـد أن ﻴﻘـرر ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﺴـﺘﺨدام
ﻤﺴﺎً ﻝﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻨﻬـرﻴن ﺘـرﻜﻴﻴن ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺘﻌﺘﺒـر ﺴـورﻴﺎ واﻝﻌـراق أن
ﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻷن ذﻝك ّ
اﻝﻨﻬـرﻴن ﻫﻤــﺎ ﻨﻬـران دوﻝﻴــﺎن وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺤــق ﻝﺘرﻜﻴــﺎ أن ﺘﻘــوم ﺒﻤــﺎ ﺘرﻏــب ﻤــن ﻤــﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺎﺌﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ دون اﻝﺘواﻓــق
اﻝﻤﺴﺒق ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﻨﻬران.

 -٦دراﺴﺔ ﻤﺤﻤود أﺒو زﻴد  ،١٩٩٨ﺒﻌﻨوان اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼدر ﻝﻠﺘوﺘر ﻓﻲ اﻝﻘرن : ٢١
ﺨﻠــﺼت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝــﻰ أن اﺴــﺘﻬﻼك اﻝﺒــﺸر ﻤــن اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻌذﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﻘــﺎدم ﺴﻴــﺼل إﻝــﻰ أﻗــﺼﻰ ﺤــدود اﻝﻤ ـوارد
اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﺤﺎﻝﻴـ ًـﺎ ،ﻜﻤــﺎ أﻜــدت اﻝد ارﺴــﺔ أن ﺴــﻜﺎن اﻷرض ﻴــﺴﺘﻬﻠﻜون ﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝﺤﺎﻀــر  %٥٤ﻤــن ﻤــﺼﺎدر
اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌذﺒﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ أﻏراض اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝزراﻋﺔ واﻝري وﻏﻴرﻫﺎ ،وأﻨـﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝزﻴـﺎدة اﻝﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ ﻋـدد اﻝـﺴﻜﺎن
ﻴﻘدر أن ﺘﺼل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌذﺒﺔ اﻝﻤﺘﺠددة إﻝﻰ  %٧٠ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤـوارد اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺒﺤﻠـول ﻋـﺎم ،٢٠٢٥
وﻝذﻝك ﺤذرت اﻝدراﺴﺔ ﻤن أن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼورﻫﺎ ﺒﻌض اﻝﺨﺒراء اﻵن .
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 -٧دراﺴﺔ إﺒراﻫﻴم ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻴﺴﻰ  ،٢٠٠١ﺒﻌﻨوان أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ :
ﺘﺤــدﺜت اﻝد ارﺴــﺔ ﻋــن أزﻤــﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ – اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ واﻝﺤﻠــول اﻝﻤﻤﻜﻨــﺔ – ﺤﻴــث أن اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺘﻠﻌــب دو اًر
رﺌﻴـﺴﺎً وﺤﻴوﻴـﺎً ﻓــﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒــﻴن اﻝـدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒــﻴن اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤـن ﺠﻬــﺔ ٕواﺴـراﺌﻴل ﻤــن ﺠﻬـﺔ أﺨــرى،
ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻼت ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻀﺎﻏطﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻨزاﻋﺎت
ﻓﻤﻨذ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت وﻤﻠف اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤﺎ زال
ً
ـدا ،رﻏـم
ﺠدﻴﺔ ،ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺤرب  .ﻓﺎﻝﺤرب ﻤن أﺠل اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓـﻲ اﻝـﺸرق اﻷوﺴـط ﻝـم ﺘﻌـد اﺤﺘﻤـﺎﻻً ﺒﻌﻴ ً
أﻨﻪ ﻝﻴس ﺠدﻴداً طﺎﻝﻤﺎ أن ﺘطور ﺤﺎﺠﺎت ﺸﻌوب اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﻨﻘطﺔ اﻝﻤﺎء ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻗطرة اﻝﻨﻔط ،ﺒـل رﺒﻤـﺎ أﻜﺜـر
ﻤﻨﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺼﻴر أﻤﻨﻬﺎ اﻝﻐذاﺌﻲ .

 -٨دراﺴﺔ ﺒول ﺴﻴﻤون  ،٢٠٠١ﺒﻌﻨوان أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻔﻌﻠﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ :
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وﺨﺎﺼﺔ إﺴراﺌﻴل ،ﺤﻴث ﺘﺤدث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻋن ﺴؤال ﺘم ﺘوﺠﻴﻬـﻪ ﻤـن ﻗﺒـل
اﻝﺒﺎﺤــث ﻝـرﺌﻴس وزراء إﺴـراﺌﻴل اﻝ ارﺤــل ارﺒــﻴن ،ﻋــن اﻝﻤﻴــﺎﻩ واﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت دوﻝﺘــﻪ واﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ،ﻗــﺎل  ":ﻋﻠــﻰ اﻷرﺠــﺢ
إﻨﻜــم ﻻ ﺘﻌرﻓــون أﻨﻨــﻲ وﻗﺒــل أن أﻝﺘﺤــق ﺒﺎﻝﻌﻤــل اﻝﻌــﺴﻜري ﻜﻨــت ﻤﻬﻨدﺴــﺎً ﻝﻠﻤﻴــﺎﻩ ،أﻨﻨــﺎ ﻝــو ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺤــل ﻜــل اﻝﻤــﺸﻜﻼت
اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط دون أن ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤل ﻤرﻀﻲ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻓﺈن ﻤﻨطﻘﺘﻨﺎ ﺴﺘﻨﻔﺠر .إن اﻝﺴﻼم ﻝن
ﻴﻜــون ﻤﻤﻜﻨــﺎ ﺒــدون ﺤــل ﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ " ،وأﻴــﻀﺎً ذﻜــر اﻝﻜﺎﺘــب ﻋــن أن ﺸــﻤﻌون ﺒﻴرﻴــز وزﻴــر اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ
اﻻﺴــﺒق ورﺌــﻴس اﻝدوﻝــﺔ ﺤﺎﻝﻴــﺎ ،ﺒﺄﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﺒﻌﻨـوان "اﻝــﺸرق اﻷوﺴــط اﻝﺠدﻴــد" ﻗــﺎل ) :ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻻ ﺘـزال
ﺘﻤﺜــل ﻋــﺎﻤﻼً رﺌﻴــﺴﺎً ﻓــﻲ اﻝــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرة ،ﻜﻤــﺎ أن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻜﺎﻨــت وﺴــﺘظل ﺘﺘــﺸﻜل ﻋﻤوﻤــﺎً
ﺒﻔﻌل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،إن اﻻﻨﺘﻬﺎك اﻝﺨطﻴر ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻜﻤﺒرر ﻝﺸن اﻝﺤرب ( .
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 -٩دراﺴﺔ ﺴﻤﻴر أﻤﻴن  ،٢٠٠٥ﺒﻌﻨوان اﻝﺼراع ﺤول اﻝﻤﻴﺎﻩ :
ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن ﺤﻴث ﺸﺤﻪ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ وﺨﺸﻴﺘﻪ أن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤﺎء ﺒﻌد وﻗـت ﻗـﺼﻴر ﻤـﺼد اًر
ﻝﻠﻨ ازﻋـﺎت ﻓﻘــد ﺘﺤـول اﻝﻤــﺎء ﻤـن ﻤﻨظــورﻩ إﻝـﻰ ﺴــﻠﻌﺔ ﺘﺨـﻀﻊ ﻝﻘــﺎﻨون اﻝـﺴوق ﻻ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﺒـﺸرﻴﺔ ،وأن اﻝﺤــﺼول
ﻋﻠﻴﻪ أﺼﺒﺢ ﻤن أﻜﺒر اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة .

 -١٠دراﺴﺔ داﻝﻴﺎ إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد  ،٢٠٠٦ﺒﻌﻨوان اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ :
ﺘﺤدﺜت اﻝدراﺴﺔ ﻋن أﺜر أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ وﻨﻤط اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ واﻷﺒﻌﺎد اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴـﺎﻩ
ﻓﻲ ﺤوﻀﻲ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت
اﻝﺘرﻜﻴــﺔ اﻹﺴ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ ،وأﺜرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴــﺔ ،وﺘﻨﺎوﻝــت أﻴــﻀﺎً اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﻨظــﺎم اﻝــدوﻝﻲ وﻨظــم ﺘوزﻴــﻊ
اﻝﻤﻴﺎﻩ .

 -١١دراﺴﺔ وﻝﻴد رﻀوان  ،٢٠٠٦ﺒﻌﻨوان ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ :
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ – اﻝـﺴورﻴﺔ اﻝـﺴﻴﺌﺔ واﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ إﺤـدى ﻤﻼﻤـﺢ اﻝـﺼورة اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺎ  ،وﻴﺤﻤﻠﻬـﺎ
ﻜل طرف ﻋن اﻵﺨر ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﻫذا اﻝﻘرن وﻗد ظﻬر اﻷﻤر ﺠﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٤وﻤﺎ ﺤـﺼل ﻤـن ﺘـوﺘر
ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻤن ﺘﻬدﻴدات ﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻝﺴورﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻠﻤﻴﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻜﺄداة ﻀﻐط ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .

 -١٢دراﺴﺔ ﺤﺴﺎم ﺸﺤﺎدة  ،٢٠٠٩ﺒﻌﻨوان ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻤن ﻤﻨظور ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ:
ﺘطرﻗت اﻝدراﺴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط وأﻨﻬﺎ ﻤـﺼدر ﻜﺒﻴـر ﻝﻠـﻀﻐط ﻓـﻲ اﻝـﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤـﺔ ،ﻜﻤـﺎ ﺘـﺸﻴر
اﻝد ارﺴ ــﺔ ﻵﻝﻴ ــﺎت ﺘط ــور اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴ ــﺔ اﻹﺴـ ـراﺌﻴﻠﻴﺔ ٕ ،واﻝ ــﻰ أن ﺼ ــﻨﺎع اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻴﻨظ ــرون إﻝ ــﻰ اﻝﺒﺤ ــر ٕواﻝ ــﻰ
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اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎت أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻴﺒدو أن إﺴراﺌﻴل ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋن ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ،وﺒﺴﻠوك ﻋدواﻨﻲ ﺘﻘﻠﻴدي ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ .

 -١٣دراﺴﺔ دﻋﺎء زﻜرﻴﺎ  ،٢٠٠٩ﺒﻌﻨوان ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  -ﺘﺤدﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ :
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝد ارﺴـﺔ ﻤـﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴـﺎﻩ وأﻨﻬـﺎ إﺤـدى أﻫـم اﻝﻘـﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـس أﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ،وﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻨـدرة اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻝﻬـﺎ
أﺒﻌﺎد إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻝﻴﺔ ،وﻴؤﻜد اﻝﺒﺎﺤث أن أﻫم أﺴـﺒﺎب اﻝﺤـروب واﻝﻤﻨﺎزﻋـﺎت ﺨـﻼل اﻝﻘـرن اﻝﺤـﺎدي واﻝﻌـﺸرﻴن ﺴـﺘﻜون
ﺴــﺒﺒﻬﺎ ﻨــدرة اﻝﻤﻴــﺎﻩ ،ﺤﻴــث أﺸــﺎر إﻝــﻰ ﺘﻘرﻴــر اﻝﺒﻨــك اﻝــدوﻝﻲ ﺤــول اﻝﻤ ـوارد اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ ٕواﻝــﻰ أن  %٤ﻤــن ﺴــﻜﺎن اﻝﻌــﺎﻝم
ﻴﻌﺎﻨون ﺤﺎﻝﻴًﺎ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻘص وﻨدرة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ  ٨٠دوﻝﺔ ،وأن ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻷﺴوأ ﻤـﻊ ﺘ ازﻴـد
ﺤدة اﻝﺘﻨﺎﻓس
ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن وزﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻝو اﺴﺘﻤر ﻤﻌدل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﺤﺎﻝﻴﺎ ،ﺴﺘزﻴد ّ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﻘود إﻝﻰ اﺤﺘدام اﻝﺼراﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ .

 -١٤دراﺴﺔ ﻤﺤﻤد ﺼﺎدق إﺴﻤﺎﻋﻴل  ،٢٠١٢ﺒﻌﻨوان اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺤروب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل :
اﺴﺘﻌرض اﻝﺒﺎﺤـث ﻤوﻀـوع اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺤﻴـث أﻨـﻪ ﻴـﺸﻜل ﻤﺤـور اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺎ اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن ﻤ ارﺤـل اﻝﺘـﺎرﻴﺦ
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وأﺴﺎس اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝـﺼراﻋﺎت واﻝﺘـدﺨﻼت اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ  ..وﻤـﺎ ازﻝـت اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ أواﺌـل اﻝﻘـرن
اﻝﺤﺎدي واﻝﻌـﺸرﻴن ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻤـن أﺨطـر اﻝﻤـﺸﻜﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ اﻝﻌـرب ،ﻴﻘـول اﻝﺨﺒﻴـر اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﺘوﻤـﺎس ﻨـﺎف  ":إن
اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺘﻤﺘد ﻷن ﺘـﺼﺒﺢ ﻤـﺼد اًر ﻤﺤـﺘﻤﻼً ﻝﻠـﺼراع وﻫـو
ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ذات ﺒﻌد ﻋﺴﻜري .
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ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴــﻀﺎف إﻝــﻰ ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴـﺎت اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻘــﺎﻻت واﻝد ارﺴــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻻﻨﺠﻠﻴزﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺘﺒــت ﺤــول اﻝــﺼراع ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤ ــﺎء واﻝﻌﻼﻗ ــﺎت اﻝﺘرﻜﻴ ــﺔ – اﻝ ــﺴورﻴﺔ ﺤ ــول اﻝ ــﺼراع ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻘﺎﺴ ــم اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ ،وﻋ ــن أﻫﻤﻴ ــﺔ اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ ،وأﺒﻌ ــﺎدﻩ اﻝ ــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﻻﻗﺘــﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﻤــن اﻝــﺼﻌب ﺤــﺼرﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻌﺠﺎﻝــﺔ وﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌراض ﻫــذﻩ
اﻝد ارﺴــﺎت ﻴﺘــﻀﺢ ﺘﻨوﻋﻬــﺎ وﺘﻌــدد ﻤﻴﺎدﻴﻨﻬــﺎ ،ﻓﻬ ـﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ ﺘﻌطــﻲ ﺼــورة واﻀــﺤﺔ ﻋــن طﺒﻴﻌــﺔ اﻝــﺼراع واﻝﻨ ازﻋــﺎت
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎن ﻜل دراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﻌﻴن ﻤن ﺠواﻨب ﻫذا اﻝﺼراع ،ﻤـن
ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴــﺎت ﻤـﺎ ﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ وﻤﻨﻬــﺎ ﻴﺘﻨـﺎول اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺠﻐ ارﻓـﻲ وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴـﺸﻴر ﻝﻸﻤــن اﻝﻘــوﻤﻲ،
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﺤﺎول ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔرق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ واﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎً وﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺘﺘﻔق ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻝﺒﺤـث ،ﺤﻴـث ﺘﺤﺘـﺎج ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ إﻝـﻰ د ارﺴـﺎت ﻋﻠﻤﻴـﺔ أﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ
ﻤﻌﻬﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـﺴؤال اﻝﻬـﺎم  ،ﻜﻴـف ﻨواﺠـﻪ أزﻤـﺔ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺨﺎﺼـﺔ ان ﻻ ﺤﻴـﺎة ﺒـدون ﻗـدر ﻜـﺎف ﻤـن اﻝﻤـﺎء ،وﻻ
اﺴﺘﻘرار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻐﻴر اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤﻠول ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ .

اﺴﺘﻌراض ﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ :
اﺸﺘﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼول وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :

اﻝﻔﺼل اﻷول ﻴﺘﻨﺎول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
أوﻻ :اﻹطﺎر اﻝﻨظري  :ﻴﺘﻨﺎول ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدراﺴﺔ ،وﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ،وأﻫداﻓﻬﺎ وﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :اﺴﺘﻌراض اﻷدﺒﻴـﺎت  :ﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻜﺘـب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤـث ،اﻝﺘﻘـﺎرﻴر واﻝـدورﻴﺎت ،رﺴـﺎﺌل اﻝﻤﺎﺠـﺴﺘﻴر واﻝـدﻜﺘوراﻩ
،اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،اﻝﺘﻌﻠﻴق واﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .
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اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ " اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات " :
اﺤﺘوى اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺤوض ﻨﻬـر اﻝﻔـرات ،وذﻝـك ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﻜـل دوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـدﻩ ،وﻤـن ﺜـم اﻝﺘﻌـرج
ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻨﻬر وطوﻝﻪ وﻤﺴﺎﺤﺘﻪ وﻜذﻝك ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ وﺤﺴﺎب اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ وﻨوﻋﻴﺘﻪ ،وﻤن ﺜم اﻝﺘﻌرج
ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴف اﻷﻨﻬﺎر اﻝﺴورﻴﺔ ،وﻗد ﺘم إﻨﻬﺎء اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ .

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث " اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات :
رﻜــز اﻝﻔــﺼل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻹرواﺌﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤــوض اﻝﻔ ـرات وﻤــن أﻫﻤﻬــﺎ ﻤــﺸروع اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺘرﻜــﻲ واﻵﺜــﺎر
اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
وﺘﻨﺎوﻝــت اﻝد ارﺴــﺔ أﻴــﻀﺎً اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻹرواﺌﻴــﺔ اﻝــﺴورﻴﺔ ﻓــﻲ ﺤــوض اﻝﻔـرات وﻓــﻲ ﺨﺎﺘﻤــﺔ اﻝﻔــﺼل ﺘﺤــدث اﻝﺒﺎﺤــث ﻋــن
أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ " اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات " :
ﺤﻴث ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼراع اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﺴوري ،واﻻطﻤﺎع اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ،
ﺜـم اﻝﺘﻌــرج ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺤــر اﻝﻤـﺎﺌﻲ ﻓــﻲ اﻝﺤـوض ﻝﻠــدول اﻝﻤﺘـﺸﺎطﺌﺔ وﻤــن ﺜـم اﻵﺜــﺎر اﻻﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤــﺔ ﻋـن اﻝــﺼراع
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﺤوض ،وﻤن ﺜم ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء .

اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس " ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤوض اﻝﻔرات واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ " :
ﺘﺤدث اﻝﻔﺼل ﻋن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﺘطرق ﻝﻤﺎ ﺘم طرﺤـﻪ ﻤـن ﺤﻠـول ﻻﺴـﺘﺨداﻤﺎت ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻨﻬـر ﻤـن ﻜـل
ﻤــن ﺘرﻜﻴــﺎ وﺴــورﻴﺎ  ،و ﻜــذﻝك د ارﺴــﺔ ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺤــل اﻝــﺴوري وﺨطواﺘــﻪ ،وﻤﺒــﺎدئ اﻝﺤــل اﻝﺘرﻜــﻲ وﺨطواﺘــﻪ ،و ﺘﻤ ـت
اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺼل إﻝﻰ دور إﺴراﺌﻴل وأزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺤوض
ﻫذا وﺘﻀﻤﻨت اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨراﺌط واﻝﺠداول اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ إﺜراء اﻝدراﺴﺔ .

13

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳊﻮﺽ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ

• د 
• و :א"وض!א%א .
• !':א%א .
• ):א(!א و .
• א:א*#وא"دودא وאودو -מא .+
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د 
اﻝﻤﺎء ﻤﺎدة اﻝﺤﻴﺎة وﺒدوﻨﻪ ﺘﻤوت اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ  -اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤﻴوان واﻝﻨﺒﺎت – وﻗد ورد ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻘرآن
اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﻋﺸر آﻴﺎت ﻤن ﻋﺸر ﺴور ﻤﻨﻬﺎ اﻵﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺨﻠق اﻝﺴﻤﺎوات واﻷرض "وﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﺎء
)(٣

ﻜل ﺸﻲء ﺤﻲ أﻓﻼ ﻴؤﻤﻨون") ،(٢وﻨظ ًار ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎء ﻓﻘد اﻋﺘﺒرﻩ اﻹﺴﻼم ﻤﻠﻜﺎً ﻋﺎﻤﺎً ﻝﻜل اﻝﻨﺎس

.ﺤﻴث ورد ﻓﻲ

اﻝﺤدث اﻝﺸرﻴف "اﻝﻨﺎس ﺸرﻜﺎء ﻓﻲ ﺜﻼث اﻝﻤﺎء واﻝﻜﻸ واﻝﻨﺎر".
وﻤن اﻝﺠدﻴر ذﻜرﻩ ﻓﺈن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﻤن
ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق وﻫﻤﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ذات اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ وﻝﻬﻤﺎ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻐرض اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘطور
اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘرﻜﻴﺎ وﻫﻲ ﻜذﻝك دوﻝﺔ ذات طﻤوح ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺴﻌﻲ ﻝﺘوظﻴف اﻝوﻓرة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝدﻴﻬﺎ
ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤواردﻫﺎ وﻝﻠﻌب دور اﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ٕ ،واذا أﻤﻌﻨﺎ اﻝﻨظر أﻜﺜر ﻓﺎﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى ﺘﺨص ﺴورﻴﺎ ﻨظ اًر ﻷن
اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﺸﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ

)(٤

.

2

) ( سورة األنبياء ،آية . ٣٠
3

) ( منصور علي ناصيف :المنھاج الجامع األصيل أحاديث الرسول ،الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة .
4

) ( سامر مخيمر ،خالد حجازي :أزمة المياه في المنطقة العربية .

15

و :א"وض!א%א 
ﺘﻘﻊ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﺜم ﻴﺴﺘﻤر اﻝﻤﺠرى ﻓﻲ دوﻝﺘﻴن ﻋرﺒﻴﺘﻴن وﻫﻤﺎ ﺴورﻴﺎ
واﻝﻌراق ،وﻴﻠﺘﻘﻲ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌراق وﻴﺼﺒﺎن ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺠراﻫﻤﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ﻤﻊ ﻨﻬر
اﻝﻘﺎرون اﻝذي ﺘﻐذﻴﻪ ﻤﻨﺎﺒﻊ إﻴراﻨﻴﺔ وﻋراﻗﻴﺔ ،وﺘﺘﻼﻗﻰ اﻷﻨﻬﺎر اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎً ﻓﻲ ﺸط اﻝﻌرب ﺒﺴﻌﺔ )  ٤٣,٨ﻤﻠﻴون

ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ( ﻝﺘﺼب ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ .

وﻴﺒﻠﻎ طول ﻨﻬر اﻝﻔرات  ٢٢١٥ﻜﻴﻠو ﻤﺘ اًر ) ٤٠٠ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ٤٧٥ ،ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ١٤٠٠ ،ﻓﻲ اﻝﻌراق( ٕواﻴراد ﻨﻬر
اﻝﻔرات اﻝﺴﻨوي ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻫو  ٣١,٨٢ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴط).(٥

وﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎن اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺸ ًار ﻋن ﻤدى اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ

واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .

ﺴورﻴﺎ
ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺴورﻴﺎ  ١٨٥أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤّرﺒﻊ ،وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ٢٣,٥ﻤﻠﻴون ﺤﺴب إﺤﺼﺎء ﻋﺎم ،٢٠١٢
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻨﺤو  %٤٥ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ). (٦
٣

وﻤن اﻝﻤﻔروض أن ﻤﺎ ﻴﺘواﻓر ﻝﺴورﻴﺎ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺴطﺤﻴﺔ ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ ٣٣,٧ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  ٢٦ﻤﻠﻴﺎر م
ﻤن اﻝﻔرات ورواﻓدﻩ).(٧

ووﻓﻘﺎً ﻻﺘﻔﺎق ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻋﻘد ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨٧وﺘم ﺘﺠدﻴدﻩ ﻓﻲ  ١٩٩٠ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻤﻘدار ﻤﺎ ﻴﺼل ﻝﺴورﻴﺎ
ﻫو  ١٥,٧٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات وﺘﺤﺼل ﺴورﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎق ﺜﻨﺎﺌﻲ آﺨر ﺘم ﺘوﻗﻴﻌﻪ ﻤﻊ اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻋﺎم
(٨)٣

 ١٩٩٠ﻋﻠﻰ  ٦,٦ﻤﻠﻴﺎر م

.

ورﻏم اﻋﺘﺒﺎر ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝدول ذات اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ،إﻻ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﺨطر ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻬدد اﻻﻤﺘدادات
اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺨدﻤﻴﺔ – ﻤﺎ ﻋدا اﻝزراﻋﺔ – ﻷن ﻜل ﺘﻠك اﻷﻨﺸطﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﻠك أﻜﺜر ﻤن
 %١٥ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة
ﺤﺎﻝﻴﺎ ،واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ) (١١,٧) :(٩ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ﺘﻤﺜل
ً
5

) ( دعاء زكريا" ،تنمية الموارد المائية في الوطن العربي" – تحديات مستقبلية ،الدار الثقافية ،القاھرة ،٢٠٠٩ ،ص .٢٨ -٢٧
6

) ( وليد رضوان ،مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،بيروت ،٢٠٠٦ ،ص. ١٦
7

) ( محمود أبو زيد ،المياه مصدر للتوتر في القرن  ،٢١القاھرة ،١٩٩٨ ،ص. ١٢٤
8

) ( محمود أبو زيد ،المرجع السابق ،ص. ١٢٥
9

) ( وليد رضوان ،مرجع سابق  ،ص. ١٦
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 %٣٩,٦ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻜﻠﻴﺔ ،أﻤﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻬﻠك أﻜﺜر ﻤن ) (١٩٤ﻤﻠﻴون م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ﺘﻤﺜل  %١,٧ﻓﻘط ﻤن

اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻜﻠﻴﺔ .

٣
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼﺎدر
وﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات  ،(١٠)FAOﻓﺈن ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ وﺼل إﻝﻰ ) (١٠٠٨م
ً
)(١١

أﺨرى

٣
ﺴﻨوﻴﺎ ،أي أن ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﺼدرﻴن ﻝﻴﺴت دوﻝﺔ ﻨدرة ﻤﺎﺌﻴﺔ).(١٢
أﻨﻪ وﺼل إﻝﻰ  ٢٣٨٦م
ً

ﺘرﻜﻴﺎ
وﻫﻲ دوﻝﺔ ﻤﻨﺒﻊ ﺤﻴث ﺘﻘﻊ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ٧٨٠
أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ ،وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ٥٤ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎم  ، ١٩٨٨وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﻌدﻻت اﻝزﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
وﺼل ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ إﻝﻰ  ٦٨ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ، ٢٠٠٠وﺘوﻗﻊ اﻝﺨﺒراء أن ﻴﺼل اﻝﻌدد إﻝﻰ  ٩١ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم . ٢٠٢٥
ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٠إﻝﻰ )  ( ١٩,٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ،وﺘوﻗﻊ أﻴﻀﺎً اﻝﺨﺒراء

اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻴﺎﻩ ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٥إﻝﻰ )  ( ٢٦,٢٨ﻤﻠﻴﺎر م.(١٣) ٣
وﻗدرت اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ

)(١٤

ﻨﺼﻴب اﻝﻤواطن اﻝﺘرﻜﻲ ﺴﻨوﻴﺎً ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٠ﺒـ  ٤٥٠٠م ،٣ﻴﻨﺨﻔض

إﻝﻰ  ٣٠٠٠م ٣ﻓﻲ ﻋﺎم  .(١٥)٢٠٢٥أي أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت دوﻝﺔ ﻨدرة ﻤﺎﺌﻴﺔ ،وﻗد ذﻜرت ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ ﻗد

10

) ( عبد  Hعرعر :بحث قدم إلى الندوة البرلمانية العربية الخامسة ،موضوعه :المياه ودورھا االستراتيجي في الوطن العربي ،التي عقدت بدمشق-١٧ ،
 ،١٩٩٧/٧/٢/١٨ص .٥٤ ،٢١
11

) ( جان خوري وعبد  Hالدروبي :الموارد المائية في الوطن العربي ،وثيقة مرجعية وتفسيرية للمصدر الھيدروجيولوجي للوطن العربي والمناطق
المجاورة ،أكساد ،روستاس ،دمشق ،١٩٩٠ ،ص .١٤٠
٣

٣

) ( إذا كان نصيب الفرد سنويا ً :أكبر من  ١٦٦٧م فھي دولة وفرة مائية .وإذا كان ١٦٦٧ – ١٠٠٠م ،فھي دولة ذات ضغوط مائية ،وإذا كان أقل من
12

٣

 ١٠٠٠م  ،فھي دولة ذات ندرة مائية.
المصدر :جان خوري :دور العمل العربي المشترك في الحفاظ على الحقوق العربية المائية ،بحث قدم في الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول موضوع
المياه ودورھا االستراتيجي في الوطن العربي ،التي عقدت بدمشق ،١٩٩٧/٢/١٨ -١٧ ،ص .٢٦
13

) ( د .وليد رضوان ،مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ،.ط ،٢٠٠٦ ،١بيروت ،ص .١٧
14

) ( جان خوري :دول العمل المشترك في الحفاظ على الحقوق المائية العربية ،مصدر سبق ذكره ،ص .٢٦
15

) ( سامر مخيمر ،خالد حجازي :أزمة المياه في المنطقة العربية ،مصدر سبق ذكره ،ص .٨٦

17

ﺒﺎﻋت إﺴراﺌﻴل  ٥٠٠ﻤﻠﻴون م ،(١٦)٣وﻝﻜن ﺒﻌد اﻝﺘدﻗﻴق واﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﺎﺤث اﺘﻀﺢ ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ ﻝم ﺘﺒﻊ
ﻹﺴراﺌﻴل أي ﺸﻲء ﻤن ذﻝك .

وﻤن اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر اﻝﺘﺤدث ﻋن ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ :

!':א%א .
اﻝﻔرات ﻫو أطول أﻨﻬﺎر اﻝﺸرق اﻷوﺴط وأﻜﺒرﻫﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض اﻝﺘﻐذﻴﺔ ،وﺜﺎﻨﻲ اﻷﻨﻬﺎر ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻤن ﺤﻴث اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ .ﻴﻨﺒﻊ ﻫذا اﻝﻨﻬر ﻤن ﺠﺒﺎل ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻫﻀﺒﺔ أرﻤﻴﻨﻴﺎ ﻋﻨد ارﺘﻔﺎع ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ – ٣٠٠٠
٣٥٠٠م ﻓوق ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻝﺒﺤر )ﺸﻜل رﻗم  . (٢ﻴﺘﻜون ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن اﻝﺘﻘﺎء راﻓدﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ :ﻗرﻩ ﺼو
وﻴﺴﻤﻰ أﻴﻀﺎً ﻓرات ﺼو وطوﻝﻪ ) (٤٧٠ﻜم وﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺘﻪ ) (٢٢أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ وﻤراد ﺼو

وطوﻝﻪ )(٦٥٠ﻜم وﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺘﻪ ) (٤٠أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ).(١٧

ﻴﺒﻠﻎ اﻝطول اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ ﻤﻨﺎﺒﻊ أطول رواﻓدﻩ )ﻤراد ﺼو( وﺤﺘﻰ اﻝﺘﻘﺎﺌﻪ ﺒﻨﻬر دﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻝﻘرﻨﺔ )(٢٩٤٠ﻜم ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ  ١١٥٩ﻜﻴﻠو ﻤﺘ اًر ﺘﺠري ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ

) (٣٨٨أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ .

ﻴﺠري ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺜم اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ وﺒﻌدﻫﺎ ﻴدﺨل إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻝﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻨﻬر
دﺠﻠﺔ ﻤﻜوﻨﻴن ﺸط اﻝﻌرب اﻝذي ﻴﺼب ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ.
ﺘﺸﻜل ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻐذﻴﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻨﻬر ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض
ﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻨﻬر ﺤﺘﻰ ﻤوﻗﻊ ﺴد ﻜﻴﺒﺎن اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﺸرة ﻜﻴﻠو ﻤﺘرات ﺠﻨوب اﻝﺘﻘﺎء راﻓدﻴﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻗرﻩ
ﺼو وﻤراد ﺼو ) (٦٤,١أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ أﻤﺎ ﻗرب اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوﻀﻪ )(١١٠
آﻻف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ .وطول اﻝﻨﻬر ﺒﻴن اﻝﺘﻘﺎء راﻓدﻴﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن وﺤﺘﻰ اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ) (٥٢٦ﻜﻴﻠو
ﻤﺘ اًر ﻴﻨﺨﻔض ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻨﺴوب اﻝﻨﻬر  ٣٦٨ﻤﺘ اًر ).(١٨
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) ( د .وليد رضوان ،مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،شركة المطبوعات للنشر والتوزيع ،.ط ،٢٠٠٦ ،١بيروت ،ص .١٨ – ١٧
17

) ( نبيل فارس :حربُ المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي ،دار االعتصام للطبع والنشر والتوزيع ،القاھرة ،١٩٩٣ ،ص .١٨٤
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) ( نبيل فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٨٥ – ١٨٤

18

ﺸﻜل رﻗم ) ( ٢
ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ) اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ (

اﻝﻤﺼدر :ﻨﺒﻴل ﻨﺴﻤﺎن ،ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن اﻝﻔرات إﻝﻰ اﻝﻨﻴل ،ص٤٠
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ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ
ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض اﻝﺘﻐذﻴﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺤﺘﻰ ﻤوﻗﻊ ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ ) (١٣١أﻝف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ أﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺤدود
اﻝﻌراﻗﻴﺔ – اﻝﺴورﻴﺔ ﻓﻴﺼل ﻤﺠﻤوع ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض اﻝﺘﻐذﻴﺔ إﻝﻰ ) (٢٠٥آﻻف ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ وﻴﺒﻠﻎ طول اﻝﻨﻬر
ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ ) (٦٠٤ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻴﻨﺨﻔض ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻨﺴوﺒﻪ ﺒﻤﻘدار  ١٦٣م  ،إن ازدﻴﺎد ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻨﻬر
داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﻻ ﻴراﻓﻘﻪ زﻴﺎدة ﺒﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠواردات اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬر ذﻝك ﻷن ﻤﻌظم اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻴﻤر
ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻬر ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق ﺸﺒﻪ اﻝﺠﺎﻓﺔ .
ﻴﺘﻤﻴز ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر داﺨل ﺴورﻴﺔ ﺒﺴرﻋﺘﻪ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ وﻋدم اﺴﺘﻘ اررﻴﺔ ﻗﺎع اﻝﻨﻬر وﻜﺜرة اﻝﺠزر ﻓﻴﻪ  .ﺘﺼب ﻓﻲ اﻝﻨﻬر
داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ رواﻓد اوﻝﻬﺎ راﻓد اﻝﺴﺎﺠور ﻋﻨد اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻴﻤﻨﻰ ﻝﻠﻨﻬر ﺤﻴث ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض
ﺘﻐذﻴﺘﻪ ) (٢٣٥٠ﻜﻴﻠو ﻤﺘ اًر ﻤرﺒﻌﺎً وﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌدل إﻴرادﻩ اﻝﺴﻨوي ﺒﺤدود  ١٨٠ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ،ﺜم ﻴﺼب ﻓﻴﻪ راﻓد

اﻝﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻴﺴرى ﺠﻨوب ﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺘﻪ ) (١٤٤٠٠ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ

وﻤﻌدل إﻴرادﻩ اﻝﺴﻨوي ) (١٥٠ﻤﻠﻴون ﻤﺘ اًر وأﺨﻴ اًر راﻓدﻩ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻨﻬر اﻝﺨﺎﺒور اﻝذي ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺎﻝﻨﻬر ﺠﻨوب ﻤدﻴﻨﺔ دﻴر

اﻝزور ﻋﻨد اﻝﺒﺼﻴرة وﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻪ اﻝﻴﺴرى واﻝذي ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺘﻪ ) (٣٦٩٠٠ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤرﺒﻊ وﻤﻌدل
إﻴرادﻩ اﻝﺴﻨوي  ١,٥ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻜﻤﺎ ﺘﺼب ﻓﻲ اﻝﻨﻬر ﻋدة ودﻴﺎن ﻤوﺴﻤﻴﺔ ﻏﻴر داﺌﻤﺔ اﻝﺠرﻴﺎن).(١٩

ﻨظﺎم اﻝﻨﻬر
إن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻴﻨﺒﻊ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻴزﻴد ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ٣٠٠٠م ﻓوق ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ
ﺴﻨوﻴﺎ ،وﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻬﻀﺒﺔ
اﻝﺒﺤر ،وﻴﺘراوح اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﻤطﺎر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻴن ) (٨٠٠ – ٥٠٠ﻤﻠم
ً
ﻴﺘراوح اﻝﻤﻌدل ﺒﻴن ) (٣٥٠ – ٣٠٠ﻤﻠم ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ).(٢٠

ﻴﺴﻘط اﻝﺠزء اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺸﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻠوج ،وﻴﺸﻜل ﻫذا اﻝﺠزء ﻤن اﻝﻨﻬر اﻝﻤﺼدر
اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﺘﻐذﻴﻪ ٕواﻤدادﻩ ﺒﺎﻝﻤﺎء .أﻤﺎ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻨﻬر ﻴﻤر ﺒﻤﻨطﻘﺔ ﺸﺒﻪ ﺠﺎﻓﺔ ،وﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻴﻔﻘد
اﻝﻨﻬر ﺒﻌﻀﺎً ﻤن وارداﺘﻪ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻹرواء ٕواﻤﻼء اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺎت ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﻔﻴﻀﺎن .
وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم ﻓﺘرة ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻬر ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ إﻝﻰ ﺜﻼث ﻓﺘرات ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
19

) ( نبيل فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٨٦ – ١٨٥
20

) ( نبيل فارس ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٨٨
21

) ( داليا إسماعيل محمد ،المياه والعالقات الدولية ،القاھرة ،٢٠٠٦ ،ص. ٢٣

20

)(٢١

:

 ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ :وﺘﻤﺘد ﻤن ﻤﺎرس إﻝﻰ ﻴوﻝﻴو. ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ :وﺘﻤﺘد ﻤن أﻏﺴطس إﻝﻰ أﻜﺘوﺒر. ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻤطرﻴﺔ :وﺘﻤﺘد ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر إﻝﻰ ﻓﺒراﻴر.وﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة أي اﻝﻤطرﻴﺔ ﺒزﻴﺎدة ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻬر ﺒﺴﺒب اﻷﻤطﺎر.
ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌدل إﻴراد اﻝﻨﻬر ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ ﺤواﻝﻲ  %٧٠ﻤن ﻤﻌدل واردات اﻝﻨﻬر
اﻝﺴﻨوﻴﺔ .أﻤﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻴﺒﻠﻎ إﻴرادﻩ ﺤواﻝﻲ  %١٠ﻤن ﻤﻌدل إﻴرادﻩ اﻝﺴﻨوي .أﻤﺎ اﻝﺒﺎﻗﻲ
وﻤﻘدارﻩ  %٢٠ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻜون ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻤطرﻴﺔ).(٢٢
ﻴﺒدأ ارﺘﻔﺎع ﻤﻨﺎﺴﻴب اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝرﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺸﻬر ﻤﺎرس وﻨﺎد ًار ﻤﺎ ﻴﺒدأ ﻓﻲ أواﺨر ﺸﻬر ﻓﺒراﻴر وﻫﻨﺎك ﻋدة

ذروات ﻓﻴﻀﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻗط اﻷﻤطﺎر وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻐذﻴﺔ وﻜذﻝك ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ذوﺒﺎن اﻝﺜﻠوج ﻓﻲ
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﺴم اﻝﻤﺎﺌﻲ.

أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴف ﻓﺘﻨﺨﻔض ﻋﺎدة ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻬر وﻤﻨﺎﺴﻴﺒﻪ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘﺴﺎﻗط اﻷﻤطﺎر ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز اﻝﺼﻴف ﺒﺘﺒﺨر
ﺸدﻴد.
إن اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت اﻝﻤطرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﺨرﻴف ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻌود إﻝﻰ اﻷﻤطﺎر اﻝﻤﺘﺴﺎﻗطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ
اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ .وﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر إﻝﻰ ﺸﻬر ﻓﺒراﻴر ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺔ ) (٧-٢ﻤوﺠﺎت ﻓﻴﻀﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺤﻴث
اﻝزﻤن واﻝﺸدة ،وﺨﻼل ﺸﻬري ﻴﻨﺎﻴر وﻓﺒراﻴر ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺔ ﻤوﺠﺎت ﻓﻴﻀﺎﻨﻴﺔ ﻤطرﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ.
ﺴدي ﻜﻴﺒﺎن واﻝطﺒﻘﺔ ،وﺒﺎﺸرﺘﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻝﻘد ﺘﻐﻴر ﻨظﺎم اﻝﻨﻬر اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻌد أن أﻜﻤﻠت ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺔ إﻨﺸﺎء
ّ
١٩٧٣م ﺒﺈﻤﻼء ﺨزاﻨﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬر اﻝﻤذﻜور ﺤﻴث ﺘﺒﻠﻎ ﺴﻌﺔ ﺨزان ﻜﻴﺒﺎن ) (٣٠,٧ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب وﺴﻌﺔ
ﺨزان اﻝطﺒﻘﺔ ) (١١,٧ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب )ﺘم أﺨﻴ اًر زﻴﺎدة ﺴﻌﺘﻪ إﻝﻰ  ١٤,١ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب( .وﻴﺘﻜون ﻋﻨد

ﺨزان ﻜﻴﺒﺎن ﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ  %٦٥ – ٦٠ﻤن ﻤﻌدل اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻨﻬر ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،أﻤﺎ ﻋﻨد ﻤوﻗﻊ ﺴد
اﻨﻲ اﻝﺴدﻴن
اﻝطﺒﻘﺔ ﻓﺈن ﺤواﻝﻲ  %٩٠ﻤن وارد اﻝﻨﻬر ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤوﻗﻊ .ﻝﻘد أﺼﺒﺢ اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺨز ّ
اﻝﻤذﻜورﻴن ﻓﻲ ﺸﻬر ﻨوﻓﻤﺒر ﻤن ﻋﺎم ١٩٧٣م وأﻜﻤل ﻤلء ﺨزان اﻝطﺒﻘﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ١٩٧٦/٦/٢٣م ،أﻤﺎ ﺨزان ﻜﻴﺒﺎن
ﻓﻼ ﺘﺘواﻓر ﻝدﻴﻨﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻋن ﺘﺎرﻴﺦ إﻜﻤﺎل ﻤﻠﺌﻪ).(٢٣
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ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺴورﻴﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺴد ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤؤﺨر ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ ،وﺒذﻝك ﺘﻜون ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺴدود واﻝﺨزاﻨﺎت ﻗد أﻗﻴﻤت
ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﺎل ﻗﺒل إﻨﺸﺎء ﺘﻠك اﻝﺴدود.
ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات وأﺼﺒﺢ ﻨظﺎم ﺠرﻴﺎﻨﻪ
ً
ﻝﻘد ﺨﻔت ﺤدة اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻨﻬر ،ﻜﻤﺎ ازدادت ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻔﺘرة اﻝواطﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن
ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬر ﺒﺴﺒب اﻨﺘظﺎم ﺘﺸﻐﻴل اﻝﺨزاﻨﺎت.

اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻨﻬر
ﻴﻤﺘد ﺤﺴﺎب اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻨﻬر ﺒﺼورة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤوض ﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻨﻬر وﻤﻘدار اﻷﻤطﺎر واﻝﺜﻠوج ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﻋواﻤل أﺨرى ،وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜون ﺘﺴﺠﻴﻼت ﻤﻨﺎﺴﻴب اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝرﺼد اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺘﺼﺎرﻴﻔﻪ أﻫم اﻝﻤﺼﺎدر
اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ وﺘﻘدﻴرﻩ ،وﻜﻠﻤﺎ اﻤﺘدت اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝرﺼد ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻬر وازداد ﻋدد ﻤرات
رﺼد اﻝﺘﺼﺎرﻴف ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻘدﻴرات أﻜﺜر دﻗﺔ وواﻗﻌﻴﺔ).(٢٤
ﺘوﺠد ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻝﻘﻴﺎس ﻝرﺼد ﺘﺼﺎرﻴف وﻤﻨﺎﺴﻴب اﻝﻨﻬر ﻓﻲ
اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﻬﻤﺔ ،وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤطﺎت ﻜﻴﺒﺎن وﺒﻴرﻩ ﺠل )ﺒﻠﻘﻴس ﻜوى ﺤﺎﻝﻴﺎً ﺤﻴث ﺤﻠت ﻤﺤل ﻤﺤطﺔ ﺒﻴرﻩ ﺠل( أﻫم
اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻬﻴدروﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠرى اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻨﻬر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ وﺘﻤﺘد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝرﺼد اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺘﻴن اﻝﻤذﻜورﺘﻴن إﻝﻰ ﻋﺎم ١٩٣٧م .ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﺘﺴﺠﻴﻼت ﻏﻴر ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺒدء اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻨظم.
أﻤﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻓﺈن أﻫم اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻬﻴدروﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠرى اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻨﻬر ﻫو ﻤﺤطﺎت ﺠراﺒﻠس واﻝﻘدﺤﻴﺔ اﻝﻠﺘﺎن
ﺘﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﻌد دﺨول اﻝﻨﻬر اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ،وﻤﺤطﺔ أﺒو ﻜﻤﺎل ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن
اﻝﺤدود اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﻌول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ورﺼد ﺘﺼﺎرﻴف اﻝﻨﻬر وﻗد اﻨﺘظم
رﺼد اﻝﺘﺼﺎرﻴف واﻝﺘﺴﺠﻴﻼت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺎت ﻋﺎم ١٩٥٨م ﺒﻌد أن ﺘم اﻨﺸﺎؤﻫﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺒدﻻً ﻤن اﻝﻤﺤطﺎت

اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺠراﺒﻠس وﻓﻲ ﻴوﺴف ﺒﺎﺸﺎ واﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴﻼت ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﻋﺎم ١٩١٤م
وﻋﺎم ١٩٣٠م).(٢٥
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ﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺤوض اﻝﻔرات :
ﺘﻨﺨﻔض ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘدرﻴﺠﻴﺎً ﻤﻊ اﻝﺘﻘدم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ أﺴﻔل اﻝﻨﻬر إذ ﺘرﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤﻼح اﻝﻤذاﺒﺔ ﻤن أﻗل ﻤن ٢٥٠
ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن  ٦٠٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺠﻨوﺒﻲ ﻤن اﻝﻌراق ٥٠٠ ،ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر
ﺠﻨوب اﻝﺒﺼرة .وﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ أﺸد ﻤﻠوﺤﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﺴواء ﻝﻠري أو
اﻝﺸرب أو اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨزﻝﻲ.

):א(!א و) :(٢٦
 -١اﻷﻨﻬﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول :وﻴدﺨل ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻨﻬﺎر
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :اﻝﻔرات ،دﺠﻠﺔ ،اﻝﻌﺎﺼﻲ ،ﺠﻐﺠﻎ ،ﻗوﻴق ،ﻋﻔرﻴن ،اﻝﻜﺒﻴر اﻝﺠﻨوﺒﻲ ،اﻝﻴرﻤوك ،اﻝﺴﺎﺠور.
 -٢اﻷﻨﻬﺎر اﻝداﺨﻠﻴﺔ :وﻫﻲ :اﻝﺨﺎﺒور ،اﻝﺒﻠﻴﺦ ،اﻝﺴن ،ﺒردى ،ﺒﺎﻨﻴﺎس.
وﻀﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﻓﺈن ﺘرﻜﻴﺎ ﻫﻲ دوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺒﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻨﻬﺎر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :دﺠﻠﺔ ،اﻝﺴﺎﺠور ،اﻝﻔرات،
ﺠﻐﺠﻎ ،ﻗوﻴق ،ﻋﻔرﻴن ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼب ﻓﻲ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ،اﻝﺴوري اﻝذي ﻴﻘﻊ ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﻨذ
ﻋﺎم  ،١٩٣٩ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ اﻝذي ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻝﺒﻨﺎن.
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ﺠدول رﻗم ) ( ١
)(٢٧

أﻫم اﻷﻨﻬﺎر اﻝﺴورﻴﺔ وطوﻝﻬﺎ وﻤﻌدل ﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ
اﻝطول ﺒﺎﻝﻜﻴﻠوﻤﺘر
اﺴم اﻝﻨﻬر

ﻤﻌدل اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺴﻨوي

ﻀﻤن اﻝﺤدود

م/٣ﺜﺎ

ﻤﻠﻴﺎر م/٣ﺜﺎ

 -١اﻝﻔرات

٢٣٣٠

٦٧٥

٥٢٠

٢٩

 ١-١اﻝﺨﺎﺒور

٤٤٢

٤٤٢

٢٤,٥

١,٥

 ٢-١اﻝﺴﺎﺠور

١٠٨

٤٨

٣,٧

٠,١٢٥

 ٣-١اﻝﺒﻠﻴﺦ

١١٦

١١٦

-

٠,١٥٠

 ٤-١ﺠﻐﺠﻎ

١٢٤

١٠٠

١,٥

-

 -٢دﺠﻠﺔ

١٧١٨

٤٤

٥٨٠

٤٨,٧

 -٣اﻝﻌﺎﺼﻲ

٥٧١

٣٦٦

١٥,٨

٢

 -٤ﻋﻔرﻴن

١٤٩

٦٨

٤,٤

٠,٢٨٠

 -٥ﻗوﻴق

١٢٦

١١٠

٠,٣

٠,٠٩٥

 -٦اﻝﻴرﻤوك

٤٢

٣٢

٣,٢

٠,١٥٧

 -٧ﺒردى

٨١

٨١

١٠

٠,٣٥٠

 -٨اﻷﻋوج

٦٦

٦٦

٢,٣

٠,١٠٠

 -٩اﻝﻜﺒﻴر اﻝﺠﻨوﺒﻲ

٥٠

٥٠

٦,٦

٠,٣٢٠

 -١٠اﻝﻜﺒﻴر اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ

٩٦

٨٩

٧,٢

٠,٣٢٥

 -١١ﻨﺒﻊ اﻝﺴن

٦

٦

١٤

٠,٣١٥

اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ

اﻝﺴورﻴﺔ

27

) ( د ،وليد رضوان :مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .٦٢

24

א:א*#وא"دودא وאودو -מא .+
ﺘرﺘﺒط ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎً وﺠﻐراﻓﻴﺎً ﺒﺼﻼت واﺴﻌﺔ ،ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﻘﺴم اﻷﻜﺒر ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎً ﻝﺒﻼد اﻝﺸﺎم طوال
ﻓﺘرة اﻝﻌﻬود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﻨذ اﻝﻌﻬد اﻷﻤوي ﻤرو اًر ﺒﺎﻝﻌﻬد اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ،واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت

ﺒﻼد اﻝﺸﺎم إﺤدى وﻻﻴﺎﺘﻬﺎ طوال أرﺒﻌﺔ ﻗرون ﻜﺎﻤﻠﺔ .وﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨت ﻤﻌظم اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤدودﻴﺔ ﺒﻴن
وﻜﻠز ،وﻋﻴﻨﺘﺎب ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوﻻﻴﺔ ﺤﻠب اﻝﺴورﻴﺔ،
اﻝدوﻝﺘﻴن اﻵن ﻤﺜل ﻤرﻋش ،وأورﻓﻪّ ،

ﻝذﻝك ﺘﺒدو اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘرﻜﻴﺔ واﻝﻤدن اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻗوﻴﺔ
ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ.
وﺒﺨﺴﺎرة اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ،وﺘﻘﻬﻘر اﻝﻘوات اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ داﺨل ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺜر ﻨزول اﻝﻘوات
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺸﺎطﺊ اﻝﺴوري ﺒدءاً ﻤن ﻤﻴﻨﺎء إﺴﻜﻨدرون ،ﻓﻘد ﺘﺨﻠت ﺴورﻴﺎ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻋن ﻤﻨطﻘﺔ أﻀﻨﺔ وﻤرﺴﻴن

)ﻜﻴﻠﻴﻜﻴﺎ( وﻤرﻋش ودﻴﺎر ﺒﻜر ،ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫد ﺴﻴﻔر ﻝﻌﺎم .(٢٨)١٩١٨

وﻜﻠز وأورﻓﻪ وﺠزﻴرة اﺒن ﻋﻤر ،وﺠرى ﺘﺜﺒﻴت اﻝﺤدود ﺒﻌد ذﻝك
ﺜم ﺘﺨﻠت ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻨﻘرة ﻋﺎم  ١٩٢١ﻋن ﻋﻴﻨﺘﺎب ّ

ﻋﻠﻰ طول ٧٠٠ﻜم ،ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت ،ﻜﺎن آﺨرﻫﺎ ﺒروﺘوﻜول ﻋﺎم  ،١٩٣٠وﻗد ﺠﻌﻠت اﻝﺤدود ﺜﻼﺜﺔ
أﻗﺴﺎم:

اﻷول :ﻴﺒدأ ﻤن ﺠﻨوﺒﻲ ﺒﻴﺎس ﻓﻲ ﺼدر ﺨﻠﻴﺞ اﻹﺴﻜﻨدروﻨﺔ ﺤﺘﻰ اﻝراﻋﻲ )ﺠوﺒﺎن ﺒك( ﻓﻲ ﺸﻤﺎﻝﻲ ﺤﻠب ،وﻫو
ﻴﻤر ﺒﻤﻴدان أﻜﺒس ﻓﻲ ﺠﺒل اﻝﻜرد.
اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤن ﻤﺤطﺔ اﻝراﻋﻲ إﻝﻰ ﻨﺼﻴﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎذاة اﻝﺴﻜﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﻨوب ،وﻗد دﺨﻠت اﻝﺴﻜﺔ واﻝﻤﺤطﺎت
ﻀﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ وﻤﻌﻬﺎ ﻗﺴم ﻜﺒﻴر ﻤن ﺴﻬول اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌﻠﻴﺎ ،وﻴﻤر ﺨط اﻝﺤدود ﺒطراﺒﻠس وﻋﻴن اﻝﻌرب
وﺘل أﺒﻴض ورأس اﻝﻌﻴن واﻝﻘﺎﻤﺸﻠﻲ )ﻋﻨد ﻨﺼﻴﺒﻴن(.
اﻝﺜﺎﻝث :ﻤن ﻨﺼﻴﺒﻴن إﻝﻰ ﺠزﻴرة اﺒن ﻋﻤر ،وﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻬل إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ ﻤن ﺠﺒﺎل ﻤﺎردﻴن ﺤﺘﻰ دﺠﻠﺔ،
ﺘﺎرﻜﺎً ﻨﺼﻴﺒﻴن وﺠزﻴرة اﺒن ﻋﻤر ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ.
ﺜم ط أر ﺘﻌدﻴل آﺨر ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺦ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﻋن ﺴورﻴﺎ ٕواﻝﺤﺎﻗﻪ ﺒﺘرﻜﻴﺎ
ﺒﻤوﺠب اﻻﺘﻔﺎق اﻝﺘرﻜﻲ – اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ١٩٣٩/٦/٢٣م ،وأﺼﺒﺢ ﺨط اﻝﺤدود ﻴﺒدأ ﻤن اﻝﺒدروﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل رأس
اﻝﺒﺴﻴط ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤل اﻝﺴوري ﺜم ﻴﻘطﻊ اﻝﺴﻔوح اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻝﺠﺒل اﻷﻗرع ،ﺤﺘﻰ ﻴﺼل درﻜوش ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ،
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ﺤﻴث ﺘﺴﺎﻴر اﻝﺤدود اﻝﻀﻔﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬر ﺤﺘﻰ ﺠﺴر اﻝﺤدﻴد ،ﺜم ﺘﺘﺠﻪ ﺸرﻗﺎً وﺸﻤﺎﻻً ﺒﻐرب ﺴﻬل اﻝﻌﻤق ﺤﺘﻰ
ﻴﺼل ﻤﻴدان أﻜﺒس ،وﺒذا اﻨﺴﻠﺨت اﻨطﺎﻜﻴﺔ وﻗرق ﺨﺎن واﻹﺴﻜﻨدرون ﻜﻠﻪ). (٢٩

ﻴﻘﻊ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻓﻲ اﻝزاوﻴﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤن ﺴورﻴﺎ ،وﺘﻘدر ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺒـ )(٤٨٠٦ﻜم . ٢وﻴرﺘﺒط اﻝﻠواء
أﻴﻀﺎ ،وآﺨر ﻴرﺒط ﻤدﻴﻨﺔ
ﻤﻌﺒد ﻴرﺒط أﻨطﺎﻜﻴﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻠب
ً
ﺒﺴورﻴﺎ ﻋﺒد ﺨط اﻝﺤدﻴد إﺴﻜﻨدرون  -ﺤﻠب ،وﺒطرﻴق ّ
أﻨطﺎﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻼذﻗﻴﺔ ،وﻤن أﻫم ﻤدﻨﻪ ،ﻤدﻴﻨﺔ أﻨطﺎﻜﻴﺔ ،وﻤدﻴﻨﺔ إﺴﻜﻨدرون).(٣٠
وطوال اﻝﻌﻬود اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝطوﻴﻠﺔ واﻝﻤﻤﺘدة ﻤﻨذ اﻝﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺤﺘﻰ ﺴﻠﺦ اﻝﻠواء ﻋﺎم  ،١٩٣٩ﻜﺎن ﺘﺎﺒﻌﺎً ﻝوﻻﻴﺎت
ﺤﻠب ﺘﺤدﻴداً .ورﻏم اﻋﺘراف ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻠواء ﻝﺴورﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻫدﻨﺔ ﻤودروس ﻋﺎم  ،١٩١٨ﺜم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة

ﺴﻤﻴت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻓراﻨﻜﻠﻴن ﺒوﻴون( ،إﻻ أن ﺘرﻜﻴﺎ
ﺴﻴﻔر ﻤن اﻝﻌﺎم ﻨﻔﺴﻪ ،ﺜم ﻤﻌﺎﻫدة أﻨﻘرة ﻋﺎم  ،١٩٢١اﻝﺘﻲ ّ
اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﺤﺼل ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﺤق ﺘطوﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ،واﻋﺘﺒﺎر اﻝﻠﻐﺔ
اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻝﻐﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠواء ،ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ إداري وﻤﺎﻝﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻠواء) ،(٣١واﺴﺘﻤر اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻨوال
ﺤﺘﻰ ﻋﺎم  ،١٩٣٦وﻫو ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ  -اﻝﺴورﻴﺔ ،ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺘﻲ وﺤدت ﺴورﻴﺎ ووﻋدت ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ
اﻻﺴﺘﻘﻼل .
وﻜﺎن اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻠواء ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝﻌرب ﻴﻤﺜﻠون  %٤٦ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺴﻜﺎن ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺼﺎدر
)(٣٢

اﻝﻌرﺒﻴﺔ

وﻜذﻝك اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘرﻜﻴﺔ) ،(٣٣وﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ اﻷﺘراك اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠواء ،اﻝذي ﺒﻠﻎ ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك

اﻝوﻗت ) (٢٢٥أﻝف ﻨﺴﻤﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺴم اﻝﻔرﻨﺴﻴون ﻋرب اﻝﻠواء إﻝﻰ طواﺌف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻋﺘﺒرت ﻜل طﺎﺌﻔﺔ ﻗوﻤﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝوﺤدﻫﺎ ،وﻫﻜذا ﻓﻘد أﺼﺒﺢ اﻝﻠواء ﻴﻘﺴم إﻝﻰ أﺘراك ،وﻋرب ﻋﻠوﻴﻴن ،وﻋرب ﺴﻨﺔ ،وﻋرب روم ،وﻋرب
أرﺜوذﻜس ،وﻋرب روم ﻜﺎﺜوﻝﻴك) .(٣٤وﻜﺎن اﻝﻌرب ﺒﺤﺴب اﻨﺘﻤﺎﺌﻬم اﻝﻠﻐوي ﻴﻤﺜﻠون أﻏﻠﺒﻴﺔ واﻀﺤﺔ ،إذ ﺘﺼل
ﻨﺴﺒﺘﻬم إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  %٤٧ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺘراك %٣٨

)(٣٥

.

وﻗﻌت ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن )اﻝﺘرﻜﻲ واﻝﻔرﻨﺴﻲ( ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،١٩٢١/١/٢٠اﻝﺒذور اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺸﻜﻠت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻨﻘرة اﻷوﻝﻰ ،اﻝﺘﻲ ّ
ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻠواء ،ﻷن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻋﺘرﻓت ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻝﺘرﻜﻴﺎ ،وﺒﻤﻨﻔذﻫﺎ اﻝﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤل
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اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ،ﺒرﻏم اﻋﺘراف ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺒوﺠوب إدارة ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺠزءاً ﻤن ﺴورﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ أن
ﻤﺸوﺸﺎً ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﻝﻰ ﺤد اﻝﺴﻤﺎح ﺒرﻓﻊ اﻝﻌﻠم اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﻠواء إﻝﻰ ﺠﺎﻨب
وﻀﻊ اﻝﻠواء اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎن ّ
اﻝﻌﻠم اﻝﻔرﻨﺴﻲ) ،(٣٦ﻨظ اًر ﻝوﻗوع ﺴورﻴﺎ ﺘﺤت اﻻﻨﺘداب اﻝﻔرﻨﺴﻲ .
ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋن ﻜل اﻝﺤﻘوق اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق
ورﻏم إﻋﻼن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺎزﻻت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ّ

اﻝواﻗﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻀم ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ،ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝوزان ،ﻓﻲ
٢٤ﺘﻤوز ﻋﺎم  ،(٣٧)١٩٢٣إﻻ أن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻠواء ظﻠت ﻜﺎﻤﻨﺔ ،وﻝم ﺘﺨرج إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝوﺠود إﻻ ﻓﻲ  ٢٧ﻨﻴﺴﺎن ﻋﺎم
 ،١٩٣٤ﻋﻨدﻤﺎ زار واﻝﻲ ﻋﻴﻨﺘﺎب اﻝﺘرﻜﻲ ﻤدﻴﻨﺔ أﻨطﺎﻜﻴﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن .
ﺴﻬل اﻝﻔرﻨﺴﻴون ﻤﻬﻤﺔ اﻝواﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤظﺎﻫرات ﻋﺎرﻤﺔ
وﻗد ﺒرز اﻝﺘواطؤ اﻝﻔرﻨﺴﻲ  -اﻝﺘرﻜﻲ ﺠﻠﻴﺎً ﻋﻨدﻤﺎ ّ
وﺼﺎﺨﺒﺔ ،ﺘﻨﺎﺸد ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل إﻨﻘﺎذ أﺘراك اﻝﻠواء ،وﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎن ﺨطﺒﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ اﻝﺘرﻜﻲ
ﻴرددون ﻗول ﻤﺼطﻔﻰ ﻜﻤﺎل اﻝﻤﻌروف) :إن ﻝواء إﺴﻜﻨدرون أرض ﺘرﻜﻴﺔ ﻤﻨذ أﻜﺜر ﻤن ﻋﺸرﻴن ﻗر ًﻨﺎ ،وﻻ ﻴﻤﻜن

اﻝﺒﺘﺔ أن ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻌﺒداً().(٣٨

وﺒﻌد ﺘوﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫدة ﻋﺎم  ١٩٣٦ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ ،اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﺘوﺤﻴد ﺴورﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻝواء إﺴﻜﻨدرون،
اﺤﺘﺠت ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻨﻘﻠت اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ إﻝﻰ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻤم ﻓﻲ ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ
ووﻋدت ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ اﻻﺴﺘﻘﻼل
ّ
ﻋﺎم  ،١٩٣٦وﻗد ّﺒررت ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻫذا ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ ﻗد وﻀﻌت أﺘراك اﻝﻠواء ﺒﻌﻬدة ﻓرﻨﺴﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺘدﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ،
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﺘرﻜﻴﺎ ﻝن ﺘﻘﺒل ﺒﺄن ﻴﻜون ﻫؤﻻء ﻓﻲ ﻋﻬدة اﻝﺴورﻴﻴن ،وطﻠﺒت ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ أن ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻠواء ﺒﺸﻜل

ﻤﺴﺘﻘل ،وﺘﻌﻘد ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺎﻫدة ﺨﺎﺼﺔ) ،(٣٩ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ  -اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻌﺎم . ١٩٣٦
وﻋﻨد ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻤم ،أوﺼﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻠواء اﺴﺘﻘﻼﻻً ذاﺘﻴﺎً ﻓﻲ إدارة أﻤورﻩ

ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻜﻤﺎ أوﺼﻰ ﺒﺈرﺴﺎل ﻤﻨدوب ﻤن ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻴﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﻠواء ،وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ
اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬد ﺴورﻴﺎ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
ً
)(٤٠

ﺘﺴﻴﻴر أﻤورﻩ ،إﻝﻰ أن ﻴﺼﺎغ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻠواء

.

وﻓﻲ  ٢٩أﻴﺎر/ﻤﺎﻴو ﻋﺎم  ،١٩٣٧ﺘﺒﻨﻰ ﻤﺠﻠس ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻤم ﻨظﺎم اﻝﻠواء اﻝﺨﺎص ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﺒدأ ﺘطﺒﻴق ﻫذا
)(٤١
ﻝﻜن ﻓرﻨﺴﺎ رأت ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ
اﻝﻨظﺎم ﺒﻌد ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ،وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ظل اﻝﻠواء ﺘﺎﺒﻌﺎً ﻝﺴورﻴﺎ ّ ،
36

) ( نظام مارديني :خريطة سورية في معرض تركي تھز أنقرة :لواء إسكندرون الغائب الحاضر .في المعادلة اإلقليمية ،مجلة البناء العدد،/٨٥٣ /
بيروت ،١٩٩٧/١/٤ ،ص.٢٣
37

) ( مصطفى الزين :ذئب األناضول ،رياض الريس للكتب والنشر ،لندن ،الطبعة األولى ،١٩٩١ ،ص. ٢٠٩
38

) ( فيليب روبنس :تركيا والشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٣٢وكذلك ألكسندر كشيشيان :كفاح األرمن من أجل عروبة لواء إسكندرون ،مصدر
سبق ذكره ،ص) ،٢٣فقرة من الخطاب الذي ألقاه مصطفى كمال في أضنة بتاريخ . (١٩٢٣/٣/١٥
39

) ( عبد الحميد جلبي) :لن ننساك يا لواء إسكندرون( ،صحيفة الوحدوي االشتراكي السياسي ،دمشق ،العدد/٢٧ /تموز  ،١٩٩٧ص.٢
40

) ( عبد الحميد جلبي) :لن ننساك يا لواء إسكندرون( ،صحيفة الوحدوي االشتراكي السياسي ،دمشق ،العدد/٢٧ /تموز  ،١٩٩٧ص.٢
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اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺴورﻴﻴن ﺒﺴﺒب ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﻝﺨطر اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ اﻹﻴطﺎﻝﻲ واﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺒواب ،وﺘﺤت
)(٤٢

ﻀﻐط اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ

وﻗﻌت اﻝﺤﻜوﻤﺘﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻨطﺎﻜﻴﺔ ﻓﻲ  ،١٩٣٨/٨/٣اﻝﺘﻲ ﺘﻨص

ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻻﻨﺘداب ﻋن اﻝﻠواء ،وﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ رﻓﻀت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻫدة ﻋﺎم  ١٩٣٦ﻤﻊ
)(٤٣

ﺴورﻴﺎ

.

وﺒﻌد ﺠﻼء اﻝﻘوات اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋن اﻝﻠواء ،ودﺨول اﻝﻘوات اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ  ،١٩٣٨/٧/٣ﻋﻘب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺴﺘﻔﺘﺎء
ﺠرت ﻓﻲ أﻴﺎر ﻤن اﻝﻌﺎم ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺤت رﻋﺎﻴﺔ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻤم ،اﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴون واﻷﺘراك وﺴﺎﺌل اﻝﻀﻐط
واﻝﺘزوﻴر ،ﻝﻴﺤﺼل اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ  /٢٢/ﻤﻘﻌداً ﻤن أﺼل  /٤٠/ﻤﻘﻌداً ﻓﻲ ﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻠواء) ،(٤٤وﺒﻌد ﻜل ﻫذا ﻋﻘدت
ﺘرﻜﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻫدة ﺼداﻗﺔ ﻓﻲ أﻨﻘرة .

أﻴﻀﺎ ،ﺠرت اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻠواء ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻓﻲ ٢آب ﻤن
وﻓﻲ ٣١ﺘﻤوز/ﻴوﻝﻴو ﻋﺎم ١٩٣٨
ً

اﻝﻌﺎم ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻘد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻠواء )اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ( ﺠﻠﺴﺔ أطﻠق ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ دوﻝﺔ ﻫﺎﺘﺎي ﻋﻠﻰ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون.
ﺼرح وزﻴر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺴراج أوﻏﻠو ﻝﻠﺴﻔﻴر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺎﺴﻴﻐﻠﻲ" :أن
وﻓﻲ ﺸﺒﺎط ﻤن ﻋﺎم ّ ١٩٣٩
اﻝوﻗت ﻗد ﺤﺎن ﻹﻨﻬﺎء ﻓﺼول اﻝرواﻴﺔ ٕواﻝﺤﺎق اﻝﻠواء ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﺒﺘرﻜﻴﺎ").(٤٥
وﻓﻲ ٢٣ﺤزﻴران/ﻴوﻨﻴو ﻋﺎم  ١٩٣٩اﻋﺘرﻓت ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻀم ﻝواء اﻹﺴﻜﻨدرون ،وﻓﻲ  ٣٠ﺤزﻴران ﻤن اﻝﻌﺎم
)(٤٦

ﻨﻔﺴﻪ ﺘم إﻝﺤﺎق اﻝﻠواء ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ

ﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﺘواطؤ إﻨﻜﻠﻴزي وﻓرﻨﺴﻲ ﻤﻜﺸوف ،وﺘﺄﻴﻴد ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر

ﻤن ﻗﺒل ﻫﺘﻠر وﻤوﺴوﻝﻴﻨﻲ) ،(٤٧ودﻋم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺨطوﺘﻬﺎ ﻫذﻩ  ،ﺒل و ﺘﺄﻴﻴد ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻤدﻴﻨﺔ
)(٤٨
ﺘﺨﻠﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﻋن اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎﺌق اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻜذﻝك اﻝﺘﻨﺎزل ﻝﻪ ﻋن
ﺤﻠب وﻤﻨطﻘﺘﻬﺎ أﻴﻀﺎً  ،ﻤﻘﺎﺒل ّ

اﻝوﻻﻴﺎت اﻷرﻤﻨﻴﺔ اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴب اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﺴﺘﺎﻝﻴن اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ ﻋﺼﻤت إﻴﻨوﻨو أواﺨر اﻝﺤرب
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .

41

) ( عبد الحميد جلبي :لن ننساك يا لواء إسكندرون ،صحيفة الوحدوي االشتراكي السياسي ،دمشق ،العدد/٢٧ /تموز ،١٩٩٧ ،ص٢
42

) ( عبد الحميد جلبي :لن ننساك يا لواء إسكندرون ،صحيفة الوحدوي االشتراكي السياسي ،دمشق ،العدد/٢٧ /تموز ،١٩٩٧ ،ص٢
43

) ( عبد اللطيف اليونس :األعمال الكاملة ،الكتاب الثالث )حياة رجل في تاريخ أمة( ،منشورات دار الثقافة ،دمشق ،الطبعة الثالثة،١٩٩٤/٤/١٥ ،
ص. ١١٣
44

) ( ألكسندر كشيشيان :كفاح األرمن من أجل عروبة إسكندرون ،دار طالس للنشر ،حلب ،بدون تاريخ ،الطبعة األولى ،ص. ١٩-١٤:
45

) ( عبد اللطيف اليونس :األعمال الكاملة ،الكتاب الثالث )حياة رجل في تاريخ أمة( ،منشورات دار الثقافة ،دمشق ،الطبعة الثالثة،١٩٩٤/٤/١٥ ،
ص . ١١٣وكذلك ألكسندر كشيشيان :كفاح األرمن من أجل عروبة إسكندرون ،دار طالس للنشر ،حلب ،بدون تاريخ ،الطبعة األولى ،ص. ٤٧-٤٥:
46

) ( عبد الحميد جلبي :لن ننساك يا لواء إسكندرون ،صحيفة الوحدوي االشتراكي السياسي ،دمشق ،العدد/٢٧ /تموز ،١٩٩٧ ،ص٢
47

) ( ألكسندر كشيشيان :كفاح األرمن من أجل عروبة إسكندرون ،دار طالس للنشر ،حلب ،بدون تاريخ ،الطبعة األولى ،ص. ١٩-١٤:
48

) ( نظام مارديني :خريطة سورية في معرض تركي تھز أنقرة :لواء إسكندرون الغائب الحاضر .في المعادلة اإلقليمية ،مجلة البناء العدد،/٨٥٣ /
بيروت ،١٩٩٧/١/٤ ،ص.٣٣
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ﺼﺤﻴﺢ أن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴورﻴﺔ  -اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻗﺒل ﺴﻠﺦ اﻝﻠواء ﻋﺎم  ١٩٣٩ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ أﺤﺴن ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ،إذ إن ﺼور
اﻝﻤﺠﺎﻋﺎت وﺘﻌﻠﻴق اﻝوطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﻋﻤدة اﻝﻤﺸﺎﻨق ﻻزﻤت ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻋن أواﺨر اﻝﻌﻬد
اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن وأﺜﻨﺎء اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ .إﻻ أن ﻗﻀﻴﺔ
ﺴﻠﺦ اﻝﻠواء أﻀﺎﻓت ﺤﻘداً وﺒﻐﻀﺎً ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أن ﺘﺨﻔف ﻤﻨﻪ .ﻷن ﺘﻨﺎﻓر اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻻرﺘﺒﺎطﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻜﻠﺘﺎ اﻝدوﻝﺘﻴن أﻀﺎﻓت ﺒﻌداً ﺠدﻴداً ﻝﻬذا اﻝﻌداء .ﻤﻤﺎ دﻋﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ إﻝﻴزاﺒﻴت ﺒﻜﺎرد ﻷن
)(٤٩

ﺘﻘول" :إن اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﻜﺘﻠﺘﻴن اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘد ﺒﺼورة أو ﺒﺄﺨرى إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ  -اﻝﺘرﻜﻴﺔ"

.

ءا ﻻ ﻴﺘﺠ أز ﻤن ﺴورﻴﺎ ،وﻓﻲ أول ﺒﻴﺎن أﻝﻘﺘﻪ
ﻝﻘد ظل اﻝﻠواء ﺒرأي اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺠز ً

اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺘﻌرﻀت إﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠواء وأﻋﻠﻨت ﻋن ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﻪ ،ﺤﺘﻰ ﻗﺒل أن ﺘﺤﺼل
)(٥٠

ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼً )ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﺎم (١٩٤٦
)(٥١

وﺨرﻴف ﻋﺎم

 .وﻗد ﺒﻠﻐت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺌﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ذروﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴف

 ،١٩٥٧ﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﻓﻘت اﻝﺤﺸود اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﻬدﻴد ﻋﻠﻨﻲ

ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺤﻬﺎ .
ورﻏم اﻨﺸﻐﺎل ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺼراع ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل ،ﻓﺈن ذﻜر اﻝﻠواء اﻝﺴﻠﻴب ،واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴرﻩ
)(٥٢

ﻴﺨل ﻤﻨﻪ ﺒﻴﺎن ﻷي ﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت
ﻝم ُ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻠواء ﻋﻠﻰ اﻝدوام أرﻀﺎً ﺴورﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ(). (٥٣

 .وﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ظل اﻝﻤوﻗف اﻝﺴوري ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ )دﻤﺸق

وﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن وﺠﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜون اﻝﺴورﻴون ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻤﻌﻬد اﻝﺴﻼم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ،اﻝذي ﻋﻘد ﻓﻲ
واﺸﻨطن ﻓﻲ ﺤزﻴ ارن/ﻴوﻨﻴو  ،١٩٩٤رﺴﺎﺌل ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻀم ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠواء إﺴﻜﻨدرون ﺒﺼورﻴﺔ ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ ﻤﻨذ
ﻋﺎم  ،١٩٣٩وﺘﻌﻠن" :إن ﺴورﻴﺎ ﻝﻴﺴت ﺒﺼدد اﻝﺘراﺠﻊ ﻋن ﻤطﻠب اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﻠواء ،ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤرور ﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺎﻤﺎ ،ﻓﺈن ﺤﻘوق ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻠواء ﺒﺎﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻋﺒر اﻷﻤم
وﺨﻤﺴﻴن
ً
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) ( فيليب روبنس :تركيا والشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٣٢وكذلك ألكسندر كشيشيان :كفاح األرمن من أجل عروبة لواء إسكندرون ،مصدر
سبق ذكره ،ص) ،٢٣فقرة من الخطاب الذي ألقاه مصطفى كمال في أضنة بتاريخ . (١٩٢٣/٣/١٥
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اﻝﻤﺘﺤدة") .(٥٤وﻓﻲ ﺘﺸرﻴن اﻷول/أﻜﺘوﺒر ﻝﻌﺎم  ١٩٩٦ﺼﺎدرت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺌﺎت ﻤن اﻝﺨراﺌط اﻝﺘﻲ وزﻋﻬﺎ
)(٥٥

اﻝﺠﻨﺎح اﻝﺴوري ﻓﻲ ﻤﻌرض دوري أﻗﻴم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻴظﻬر ﻓﻴﻬﺎ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﺠزءاً ﻤن ﺴورﻴﺎ

.

ﻝم ﺘﻜن اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺘﻨظر ﺒﺎطﻤﺌﻨﺎن ﻤﻨذ أواﺨر اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﻤطﻠﻊ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت إﻝﻰ ﻤوﻗف اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺴورﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻠواء ،ﺒل إن ﺘﻘرﻴ اًر أﻋدﺘﻪ رﺌﺎﺴﺔ اﻷرﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤزﻴران  ،١٩٨٠اﻋﺘﺒر أن اﻝﻌدو

اﻷﻜﺒر ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻫو ﺴورﻴﺎ ،وأن ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻫﻲ ﺒؤرة اﻝﺘﻔﺠر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ) ،(٥٦ﻷن اﻷﺘراك
ﻴﺨﺸون أن ﺘﻜون ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺴورﻴﺎ ﺒﻠواء إﺴﻜﻨدرون ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎدة ﻤﻨطﻘﺔ أوﺴﻊ ﺘﻀم أﻀﻨﺔ ،وأورﻓﻪ،
)(٥٧

ودﻴﺎر ﺒﻜر ،وﻤﺎردﻴن

.

ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒدأت ﺘﺤذر) :ﻝﻨﻜن ﻤﺴﺘﻌدﻴن  ..إن ﺴورﻴﺎ ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب دﻋﻤﻬﺎ ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜردي،
ﻋﻠﻰ وﺸك أن ﺘﺜﻴر ﻤن ﺠدﻴد وﻓﻲ وﻗت ﻗرﻴب ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻹﺴﻜﻨدرون ،اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘطرﺤﻬﺎ ﻤﻨذ ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ().(٥٨
أﻋدت رﺌﺎﺴﺔ اﻷرﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺘﻘرﻴ اًر ﻜﺘب ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻨرال ﻜﻨﻌﺎن إﻴﻔرﻴن رﺌﻴس اﻷرﻜﺎن ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ،ورﺌﻴس
وﻗد ّ
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ،ﻤﺎ ﻴﻠﻲ) :ﻤﻨذ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤررت ﻓﻴﻬﺎ ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻻﻨﺘداب اﻝﻔرﻨﺴﻲ وﻫﻲ
)(٥٩

ﺘﺴﻌﻰ ﻤن أﺠل إﻝﺤﺎق ﻫﺎﺘﺎي )إﺴﻜﻨدرون( ﺒﻬﺎ(

.

ﻝذﻝك ﻴرﻜز اﻷﺘراك ﻋﺒر ﻤراﺴﻼﺘﻬم اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻝواء إﺴﻜﻨدرون أرﻀﺎً ﺘرﻜﻴﺔ ،ﻤن
ﺨﻼل ﻤطﺎﻝﺒﺘﻬم اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ ،اﻝذي ﻴﺼب ﻓﻲ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ،إﻝﻰ ﻤﻠف اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
)(٦٠

اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً

ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻤﺎ ﺘزال ﺴورﻴﺎ
رﺴﻤﻴﺎ ﺒﺎﻨﺴﻼخ اﻝﻠواء
ً
ً
 .أي ﻴرﻴد اﻷﺘراك اﻋﺘراﻓﺎً

ﺘرﻓﻀﻪ ﺒﺸدة .
ءا ﻤﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌدان ﻝﻔﺘﺢ ﻤﻠف اﻝﻠواء ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد
وﻓﻲ ﻀوء إﺼرار ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻠواء ﺠز ً

اﻝدوﻝﻲ ،ﻓﻲ ﺤﺎل طﻠﺒت ﺴورﻴﺎ ﻨﻘل ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻠواء إﻝﻰ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة .ﻝذﻝك ﻴﻘول اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﺠﻨرال

ﻜﻨﻌﺎن إﻴﻔرﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻋدﺘﻪ رﺌﺎﺴﺔ اﻷرﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم  ) :١٩٨٠وﺴورﻴﺎ ﻝم ﺘﻌﺘرف ﺒﻀم ﺘرﻜﻴﺎ
ﻝﻬﺎﺘﺎي )إﺴﻜﻨدرون( ،وﻻ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨﺒﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﺤزﻴران ﺴﻨﺔ  ،١٩٣٩وﺘواﺼل
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إظﻬﺎر ﻫﺎﺘﺎي ﻀﻤن ﺤدودﻫﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ .وﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق آﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﺨﺼوص ﻫﺎﺘﺎي ،ﺘﻌﻤل ﺴورﻴﺎ ﺒوﻀوح وﺒﺼورة
ﺴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻜﺜﺎر ﻤن اﻝﻨﺴل وﺴط اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻌرب ،وﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎل أﻜﺜرﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺎت اﻷراﻀﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،وﺘﺴﻌﻰ ﺴورﻴﺎ ﻜذﻝك إﻝﻰ ﻀﻤﺎﻨﺔ إﺠراء اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ إﻗﻠﻴم ﻫﺎﺘﺎي ﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝدوﻝﻲ ﻤﻼﺌﻤﺎً ﻝذﻝك(

)(٦١

.

وﺤﺴب اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻋدﺘﻪ رﺌﺎﺴﺔ اﻷرﻜﺎن اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻠواء ،ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺼﺎدر ﻫﻴﺌﺔ اﻷرﻜﺎن
اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻜذﻝك ﺼﺤﻴﻔﺔ ) (Noktaاﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻴﺸﻴر إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻋدد اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ اﻝﻌرب ﺒﺄﻋداد ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ،رﻏم
اﻝﺠﻬود اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒذﻝﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻝﺘوطﻴن اﻷﺘراك ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻠواء ﻓﻲ داﺨﻠﻪ ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻋﺎﻤﺎً .
ﻜل ﻤﺎ ﺘم ذﻜرﻩ ﻴؤﻜد وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄن ﻤﻠف ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻝم ُﻴﻔﺘﺢ ﺒﻌد ،وﺴﻴﺒﻘﻰ ﻴﺸﻜل اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد ﻤوﻀوع ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻫذا ﻤن ﺠﺎﻨب ،أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻓﻬو
ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺤدث اﻝﻴوم ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،واﻝذي ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝدﻋم اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﻨوي
ﻝطرف ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻝﺠﻴش اﻝﺤر واﻝذي ﻴﻘﺎﺘل اﻝﻨظﺎم اﻝﺴوري ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻵﻻف
اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴورﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ .
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صא)%ل :
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌرض اﻝﺴﺎﺒق ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻋدة رواﻓد ﺘرﻓد ﻨﻬر اﻝﻔرات وأن طول اﻝﻨﻬر ﻴﺒﻠﻎ ٢٢١٥ﻜم ،وﻴﺠـر
اﻝﻨﻬــر ﻓ ــﻲ ﺜ ــﻼث دول )ﺘرﻜﻴ ــﺎ :دوﻝ ــﺔ ﻤﻨﺒ ــﻊ  ،ﺴ ــورﻴﺎ :دوﻝــﺔ ﻤﺠ ــرى ،اﻝﻌـ ـراق :دوﻝ ــﺔ ﻤ ــﺼب ( ﻫ ــذا وﻴﺒﻠ ــﻎ ﻤﺘوﺴ ــط
اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﺤواﻝﻲ ٣١,٨٢ﻤﻠﻴﺎر م ٢ﺴﻨوﻴﺎً ،وﺘﻌد ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤوارد
ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻨظ ًار ﻝزﻴﺎدة ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﺤواﻝﻲ  ٢٢,٥ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎم ٢٠١٢م .

ﻫذا ﺒﺠﺎﻨـب أن ﺤـواﻝﻲ ﻨـﺼف ﻤـﺴﺎﺤﺔ اﻷ ارﻀـﻲ ﻓـﻲ ﺴـورﻴﺎ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠز ارﻋـﺔ ،وﺒـذﻝك ﻓﻬـﻲ ﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ﻜﻤﻴـﺎت ﻜﺒﻴـرة
ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝزﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ .
أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻬﻲ دوﻝﺔ ﻤﻨﺒﻊ وﺘﺤظﻰ ﺒﻜﻤﻴﺎت وﻓﻴرة ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺴﺒب ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﻐ ارﻓـﻲ اﻝﻤﻤﻴـز ﺤﻴـث ﺘﻘـﻊ
ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر .
ﻝـذا ﻴــرى اﻝﺒﺎﺤـث ﻀــرورة أن ﺘﺘﺒﻨــﻰ ﺴـورﻴﺎ إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺤـول ﺘــوﻓﻴر ﻜﻤﻴـﺎت ﻤــن اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺘﻜﻔـﻲ ﺤﺎﺠــﺔ اﻝــﺴﻜﺎن
اﻝﺤﺎﻝﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﻋﻼﻗﺎت طﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ .
ﻫـذا ﻤـن ﺠﺎﻨـب وﻤــن ﺠﺎﻨـب آﺨـر ﺘﺒﻨــﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺘرﺸـﻴد ﻓـﻲ اﺴــﺘﻬﻼك اﻝﻤﻴـﺎﻩ وﻤـن اﻝﻘــﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻔـﺼﻠﻴﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻜــر
ﺼﻔوة اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ اﻝـﺴورﻴﺔ وﺘـؤﺜر ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺎﺴـم اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﻴن اﻝﺒﻠـدﻴن ﻝـواء اﻻﺴـﻜﻨدروﻨﺔ اﻝﺘـﻲ ﻀـﻤﺘﻪ ﺘرﻜﻴـﺎ إﻝـﻰ
أ ارﻀــﻴﻬﺎ ﺒﻤوﺠــب اﻻﺘﻔــﺎق اﻝﻔرﻨــﺴﻲ اﻝﺘرﻜــﻲ ﻓــﻲ ١٩٣٩/٦/٢٣م  ،ﺤﻴــث أﺜــﺎر ﻫــذا اﻝــﻀم اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﻨﺎزﻋــﺎت
واﻝﻤــﺸﺎﻜل اﻝﺤدودﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝــدوﻝﺘﻴن وﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن ﻀــم ﺘرﻜﻴــﺎ ﻝـواء اﻻﺴــﻜﻨدروﻨﺔ ﻀــﻤن ﺤــدودﻫﺎ إﻻ أن اﻝــﺴورﻴﻴن ﻝــم
ﻴﺘرددوا ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘرﺠﺎع ﻫذا اﻝﻠواء .
أﻤﺎ اﻝﻤوﻗف اﻝﺘرﻜﻲ ﻤن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝـﻀم ﻓﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺨـوف وﻗﻠـق ﺘرﻜـﻲ ﺒﺎﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﻝـﻴس ﺒـﺎﻝﻠواء ﻓﻘـط ٕواﻨﻤـﺎ ﺒﺎﺴـﺘرﺠﺎع
أﻀﻨﻪ وأورﻓﻪ ودﻴﺎر ﺒﻜر وﻤﺎردﻴن .

وﻫذا اﻝﻬﺎﺠس ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺘرﻜﻴـﺔ ﻝـﺴورﻴﺎ ﺤـول ﺘﻘﺎﺴـم ﻤﻴـﺎﻩ ﻨﻬـر اﻝﻌﺎﺼـﻲ اﻝـذي ﻴـﺼب ﻓـﻲ ﻝـواء
اﻻﺴﻜﻨدروﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ ﻗواﻋد اﻝﻘﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒﺘﻘﺎﺴـم اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺤـﺴب اﻻدﻋـﺎء اﻝﺘرﻜـﻲ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘرﻓﻀﻪ ﺴورﻴﺎ .
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ﻤﻘدﻤﺔ
ﻴﺒدو ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤراﻗﺒﻴن ﺒﺄن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﺴوف ﺘﺘﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ
ﻝﻠدول ،ﻓﻔﻲ ﺴﺎﺌر أﻨﺤﺎء اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝذي ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝظروف اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ وﺸدة اﻝﺠﻔﺎف ،واﻝﺘﻲ ﻴﺼل
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌدل ﺴﻘوط اﻷﻤطﺎر ﺒﻴن  ٢٥٠ﻤﻠم و  ٤٠٠ﻤﻠم ﺴﻨوﻴﺎً ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﻘط أي أﻤطﺎر ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﺤراوﻴﺔ اﻝﺸﺎﺴﻌﺔ .وﻝم ﻴﺴﺠل ﺴﻘوط  ١٠٠٠ﻤﻠم أو أﻜﺜر إﻻ ﻓﻲ ﺠﺒﺎل ﻝﺒﻨﺎن واﻝﻤﻐرب ،وﻤﻨﺎطق
ﻤﺤدودة ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ٕواﻴران .وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﻨدرة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻷﻤطﺎر ﻝﻠري ﺤﻴث
ﺘﺤﺘﺎج اﻝزراﻋﺔ إﻝﻰ  ٤٠٠ﻤﻠم ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻨوﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ

اﻷﻤطﺎر ﻋن  ٢٥٠ﻤﻠم ﺴﻨوﻴﺎً إﻻ ﻓﻲ اﻝرﻋﻲ اﻝﺠﺎف  ، Rougrazingﻝﻜن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ
ﺴﺎﺌر أﻨﺤﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﻜﺸف ﺒﺠﻼء اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ إﻝﻰ زﻴﺎدة وﺘﻴرة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝزراﻋﺔ
واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻜل ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر ﺠدﻴدة أﻤران ﺤﻴوﻴﺎن
ﺘﻤﺎﻤﺎً).(٦٢
وﻓﻲ ﺴﺎﺌر أﻨﺤﺎء اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ أوﻝوﻴﺔ ﻗﺼوى ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﺴﺘﺜﻤر اﻝﻜﺜﻴر ﻓﻲ
اﻝﺘﻨﻘﻴب ﻋن اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺒﻨﺎء ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺴدود واﻝﺨزاﻨﺎت ،وﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ).(٦٣
وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝوﻓرة اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﺤدﻫﺎ ﺘوﻓﻴر ﺤل أﻤﺜل وﺸﺎﻤل ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨدرة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ
ﺴﻴﺒل اﻝﻤﺜﺎل ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻜﻤﻴﺔ اﻷﻤطﺎر أﻗل ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺤل واﻗﻌﻲ ،ﺤﻴث ﻴﻤﻜن أن
ﻴﺴﺘﻤر اﻝﺠﻔﺎف ﻝﻔﺘرات طوﻴﻠﺔ ﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﺤدوث ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت ﻤدﻤرة .وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘداﺒﻴر ﻝﻀﻤﺎن
اﺴﺘﺨﻼص ﻜل ﻗطرة ﻤﺎء دون ﻫدر ﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ.
وﺒﺎﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻻﺒد ﻤن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ).(٦٤
اﻝوﺠﻪ اﻷول ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻻ ﺘﺘطﺎﺒق ﺤدود ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝﺠوﻓﻴﺔ ،ﻤﻊ اﻝﺤدود
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻗد ﻴؤدى ﻫذا اﻝوﻀﻊ إﻝﻰ اﻝﺘﻨﺎﻓس أو ﺤﺘﻰ إﻝﻰ ﺤدوث ﻨزاﻋﺎت .ﻤﻊ ذﻝك ﻓﻬﻨﺎك ﺤﻘﻴﻘﺔ أﻗل وﻀوﺤﺎً
أﻻ وﻫﻲ أن اﺴﺘﻨزاف اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻤن اﻝﺤدود ﻗد ﻴؤﺜر ﺘﺄﺜﻴرات ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ إﻤدادات اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب

اﻵﺨر ﻤﻨﻬﺎ .وﻴﺤﻔل اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن ﺘﻠك اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
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وﻴﺘﻌﻠق اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻫو ﺴﻴﺎﺴﻲ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ آن واﺤد ،ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ أي اﻝﻤﺼﺎدر
اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻹﻤدادات اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻋدة دول ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺂت ﻗد ﻴﺴﻬل ﺘدﻤﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸوب
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ.
وﻴﻌﺘﺒر وادي دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻤن أﻗل اﻷﻤﺎﻜن اﺴﺘﻘ ار اًر ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ

واﻝﻌراق وﺴورﻴﺎ .وﺘﻤر اﻝﺒﻠدان اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺘطورات ﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ،وﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ

اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤدى ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻠدور اﻝﺤﺎﺴم اﻝذي ﺴﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل) .(٦٥وﺘﻌﻤل ﺘرﻜﻴﺎ ﺠﺎﻫدة ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﻴﻊ
ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺴورﻴﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ .وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ إن ﻤﻌظم اﻝﻤﺸروﻋﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ اﻝدول اﻝﺜﻼث ﻫﻲ ﻤﺸروﻋﺎت ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ وﺘﻌﻜس اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﻔرات واﻝﻤزﻤﻊ إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻤدى ﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﻬر اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ).(٦٦
ﺴﻴﺘم إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝدول ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات ٕواﻴﻀﺎح أﻫﻤﻴﺔ اﻝوﻓرة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم
ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً وﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻴراﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﺤﺴﻴن وﻀﻌﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.

و :א'א وא0א"-وضא%א 
ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات واﻷرﻗﺎم اﻝﻤﺘواﻓرة
ﻻ ﺘوﺠد إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘروى
ً

ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ .وﻜﺎن اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﻋﻨد دراﺴﺘﻪ ﻝﺤوض اﻝﻔرات ﻋﺎم ١٩٦٥م ﻗد ﻗدر اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘروى ﻤن ﻨﻬر
اﻝﻔرات ﺒﻤﻘدار ١٥٣أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،وأﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻝذﻝك  ١,٨ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻻ إﻨﻪ و ﻤن ﺨﻼل أﻋﻤﺎل

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ واﻝﺘﻲ ﺒدأت أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ  ، ١٩٨٢اﺘﻀﺢ أن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻤروﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك
اﻝوﻗت ﻴﺒﻠﻎ  ٢٠٤أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺤﻜوﻤﻲٕ .واذا ﻗدرﻨﺎ ﻤﺠﻤوع ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝﺘﻲ
ﺘروى ﻤن اﻝﻔرات ﻓﻲ ﺤدود ﺘرﻜﻴﺎ  ٤٥أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺤوض
اﻝﻔرات وﻗت ذﻝك ﺤواﻝﻲ  ٢٥٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر وﺘﻜون اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدود ٢ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﺴﺎس
أن اﻝﻤﻘﻨن اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻬﻜﺘﺎر ﺤواﻝﻲ  ٨٠٠٠م ٣ﺴﻨوﻴﺎً).(٦٧

وﻴﺨﺘﻠف اﻹﻴراد اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى ﺤﺴب ﻜﻤﻴﺔ اﻷﻤطﺎر وﻝﻜﻨﻪ ﻴدور ﺤول ﻤﺘوﺴط ﻤﻘدارﻩ ٢٨
–  ٣٢ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً وﻴﺸﻜل اﻝﻔرات  %٢٧,٤ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ .وﻨظ اًر ﻝﻼﻨﺤدار اﻝﺸدﻴد ﻝﻨﻬر
65

) ( جويس ستار -دانيال ستول ،ترجمة أحمد خضر ،سياسات لندرة المياه في الشرق األوسط ،مؤسسة الشراع العربي ،الكويت ،١٩٩٥ ،ص.١٦
66
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اﻝﻔرات ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝوﻋرة اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﺒﺸﻤﺎل ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴزﻴد ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋن ٣٠٠٠م ﻓوق ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ
اﻝﺒﺤر ،ﻓﺈن اﻝﻨﻬر ﻴﻔرض ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻐذﻴﻪ ﻤن ﻨﺎﺘﺞ ذوﺒﺎن اﻝﺜﻠوج ﻓﻲ اﻝرﺒﻴﻊ واﻝﺼﻴف وﻤدى ﻏ ازرة اﻷﻤطﺎر
ﻋﻨد اﻝﻤﻨﺒﻊ .واﻝﻔرات ﻏﻴر ﻤﻨﺘظم اﻝﺠرﻴﺎن ﻓﻤن ﻤﻌدل ﺠرﻴﺎن ٥٠٠٠م /٣ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺸﻬر ذوﺒﺎن اﻝﺠﻠﻴد إﻝﻰ
اﻨﺨﻔﺎض ﻫذا اﻝﻤﻌدل إﻝﻰ ١٨٠٠م/٣ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺼﻴف و اﻝﺠﻔﺎف وﻝﻬذا ﺤرﺼت ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ
واﻝﻌراق ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ واﻹرواﺌﻴﺔ ﺒﻬدف ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷراﻀﻲ ﻤن ﺨطر اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﺄﻤﻴن
ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺼﻴف ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ،وﻋﻨد اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻤن
اﻝﻤﺘوﻗﻊ زﻴﺎدة اﻝرﻗﻌﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻫﺎ ﻝﺘﺼل ﻝﺤواﻝﻲ  ١٦٢٨ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر .وﺘﻘدر
اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻼزﻤﺔ ﻹرواء ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت ﺤواﻝﻲ  ١٣,٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎًٕ .واذا اﻓﺘرﻀﻨﺎ أن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود إﻝﻰ
ﺤوض اﻝﻨﻬر ﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹرواء ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤدود  %٢٠ﻓﺈن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺘﺒﻠﻎ  ١٠,٧٢ﻤﻠﻴﺎر م ٣وﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
٣

٢ﻤﻠﻴﺎر م/٣ﺴﻨﺔ ﻜﻔﺎﻗد ﺒﺨر ﻤن اﻝﺨزاﻨﺎت ،ﺘﺼل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔرات إﻝﻰ  ١٢,٧٢ﻤﻠﻴﺎر م
ﺴﻨوﻴﺎً).(٦٨

أﻫم اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ:
 -١ﺴد ﻜﻴﺒﺎن :١٩٧٣
ﻫو أول اﻝﺴدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات أﻗﻴم ﻋﻨد اﻝﺘﻘﺎء اﻝراﻓدﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴن ﻗرة ﺼو وﻤراد ﺼو ،
ﺒﺎرﺘﻔﺎع  ٢١١ﻤﺘر وطﺎﻗﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ﺨﻠﻔﻪ ﻤﻘدارﻫﺎ  ٣٠,٧ﻤﻠﻴﺎر م .٣وﻴﻌد اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن إﻨﺠﺎزﻩ ﻫو ﺘوﻝﻴد
طﺎﻗﺔ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺴﻌﺔ  ١٣٤٠ﻤﻴﺠﺎوات .وﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌدل إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻝﻠطﺎﻗﺔ ﺴﻨوﻴﺎً  ٥,٨٧ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠووات/ﺴﺎﻋﺔ.

)(٦٩

 -٢ﻗراﻗﺎﻴﺎ )(١٩٨٦
ﻴﻘﻊ إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب ﻤن ﺴد ﻜﻴﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ  ١٦٦ﻜم وﻴﺒﻠﻎ ارﺘﻔﺎﻋﻪ  ١٧٣ﻤﺘر وﻫو ﺜﺎﻨﻲ أﻜﺒر
ﺴد ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻗدرﺘﻪ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ  ٩,٥ﻤﻠﻴﺎر م .واﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن إﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫو أﻴﻀﺎً اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ
اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﻀم اﻝﺴد ﻤﺤطﺔ ﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﻌﺔ  ١٨٠٠ﻤن وﺤدات ﺘورﺒﻴﻨﻴﺔ ﺴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ٣٠٠ﻤﻴﺠﺎوات،
وﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌدل إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﺴﻨوي ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ  ٧,٥ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠووات /ﺴﺎﻋﺔ
68
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.
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وﻗد واﻓق اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل إﻨﺸﺎء اﻝﺴد ﺒﻌد أن ﺘﺄﻜد ﻤن ﻗﻴﺎم ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺈﺨطﺎر ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق
ﺒﻤﺸروﻋﻬﺎ وﻗد ﺘم ﻤلء اﻝﺨزان ﺘدرﻴﺠﻴﺎً وﺒﺒطء ﺘﻤﺸًﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﻬدات ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ واﺴﺘﻐرق ﻤﻠؤﻩ ﻤن ﻴوﻨﻴو
١٩٨٦م إﻝﻰ ﺴﺒﺘﻤﺒر ١٩٨٨م

)(٧١

.

 -٣ﺴد أﺘﺎﺘورك ):(١٩٩٢
وﻫو راﺒﻊ أﻜﺒر ﺴد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم وأﻜﺒرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ،ﺤﻴث ﺘﺒﻠﻎ طﺎﻗﺘﻪ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ  ٤٨,٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ،
وﻴﺼل ارﺘﻔﺎﻋﻪ إﻝﻰ  ١٧٩ﻤﺘر وﻫو ﻴﺒﻌد ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ  ٢٠٠ﻜم إﻝﻰ اﻝﺠﻨوب ﻤن ﺴد ﻗرﻗﺎﻴﺎ وﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن اﻝﺤدود
اﻝﺴورﻴﺔ  ٦٥ﻜم.
وأﻫداف ﻫذا اﻝﺴد ﻤﺘﻌددة ﺘﺸﻤل اﻝطﺎﻗﺔ واﻝري واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻓﻬو ﻴﻀم ﻤﺤطﺔ ﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ ذات ﺜﻤﺎﻨﻲ وﺤدات
ﺘورﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ  ٢٥٢٠ﻤﻴﺠﺎوات ،وﺘﻨﺘﺞ طﺎﻗﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻗدرﻫﺎ  ٨,٩ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠووات /ﺴﺎﻋﺔ) ،(٧٢ﻜﻤﺎ ﻴﻬدف
اﻝﺴد إﻝﻰ ري ﻤﺴﺎﺤﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺠدﻴدة .وﻤن اﻝﻤﻠﻔت ﻝﻠﻨظر أن ﺘﻤوﻴل إﻨﺸﺎء اﻝﺴد ﻝم ﻴﺘم ﻋن طرﻴق
اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ اﻝذي اﺸﺘرط ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺎ اﻻﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﺤق اﻝﻀرر ﺒﺎﻝدول
اﻝﻤﺠﺎورة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻨﻬر ،ورﻓﻀت ﺘرﻜﻴﺎ ﺸرط اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ،ﻜﻤﺎ رﻓﻀت ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻜرة ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻝﻤوﻀوع ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﺠﺎورة .وﻝﺠﺄ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ وﻗت ذاك "ﺘورﺠوت أوزال" إﻝﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻷوروﺒﻲ
واﻷﻤرﻴﻜﻲ ،ﻓﻘﺎﻤت ﻋدة ﺸرﻜﺎت وﺒﻨوك ﺴوﻴﺴرﻴﺔ وأﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ٕواﻴطﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸروع ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗدرﻫﺎ  ٤,٢ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺘﺤت إﺸراف أﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٢اﻨﺘﻬﻰ اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﺴد اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر أﻀﺨم اﻝﻤﺸروﻋﺎت
اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات

)(٧٣

.

وﻴﻘدر اﻝﺨﺒراء أن اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴروﻴﻬﺎ ﺴد أﺘﺎﺘورك ﺴﺘﻤﻜن ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن اﻝﺘﺤول إﻝﻰ دوﻝﺔ زراﻋﻴﺔ ﻜﺒرى
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺠزﻩ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺘﻘدر ﺒـ  ٤٨,٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻝدى ﺨﻤس ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺠﺎﻓﺔ
ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ذات اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺨﻔض ﺠداً ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻐرب اﻝﺘرﻜﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻀم اﻝﻤﻨطﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ

ﻜردﻴﺔ وأرﻤن إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻝواء اﻷﺴﻜﻨدروﻨﺔ .وﺘﻨظر ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﻜﺄداة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻬذﻩ

71

) ( رمزى سالمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.٩٩
72

) (المصدر :موقع جريدة األھرام على اإلنترنت http://www.ahram.org.eg/acpps/ahram/2001/1/1/read27.htm
73

) ( داليا إسماعيل محمد ،المياه والعالقات الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص. ١٢٤
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اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘرﻤﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ زراﻋﻴﺔ وﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘدﻋﻴم اﻝوﺠود اﻝﺘرﻜﻲ
ﺒﻘوة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ

)(٧٤

.

 -٤ﻨﻔق ﺸﺎﻨﻠﻰ أورﻓﺎ ):(١٩٩٠
ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﺒﺴد أﺘﺎﺘورك ،ﺤﻴث ﻴﺄﺨذ اﻝﻨﻔق ﻤﻴﺎﻩ اﻝري ﻤن ﺨزان أﺘﺎﺘورك ﻝﻴﻨﻘل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات إﻝﻰ
ﺴﻬول أورﻓﺔ وﺤران وﻤردﻴن وﺠﻴﻼن ﺒﻴﻨﺎر .ﻴﺒﻠﻎ طول اﻝﻨﻔق  ٢٦,٤ﻜم وﻗطرﻩ  ٧,٥ﻴروي  ٤٧٦,٤٧٤ﻫﻜﺘﺎر
وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨﻔق ﻤن أﻜﺒر اﻷﻨﻔﺎق اﻹرواﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒدأ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺴﻨﺔ ١٩٧٨م واﻨﺘﻬﻰ ﻋﺎم ١٩٩٠م ).(٧٥

 -٥ﺴد ﺒﻴرﺠﻴك ):(٢٠٠٠
ﺴﻨوﻴﺎ،
وﻫو ﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﺒطﺎﻗﺔ ﺘوﻝﻴد  ٢,٥ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠووات/ﺴﺎﻋﺔ
ً

٣
وﻜذﻝك ري  ٦٦أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤن اﻷراﻀﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﺘدﻓق ﺴﻨوي ﻝﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻴﺒﻠﻎ ﺤواﻝﻰ  ٣٠ﻤﻠﻴﺎر م  /ﺴﻨوﻴﺎً

ﺤﺘﻰ ﺒﻌد اﺤﺘﺠﺎز اﻝﻤﻴﺎﻩ.

)(٧٦

 -٦ﺴد ﻜﺎرﻜﺎﻤﻴش:
وﻫو ﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ﺒﻐرض ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء .وﻤن اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﻜل ﻤن ﺴدي ﺒﻴرﺠﻴك
وﻜﺎرﻜﺎﻤﻴش ﺴوف ﻴﻤﻜﻨﺎن ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم أﻓﻀل ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر .ﻫذا إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻤن
اﻝﺴدود ﻤﺎزاﻝت ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء ).(٧٧

74

) ( داليا إسماعيل محمد ،المياه والعالقات الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص. ١٢٦
75

) (فتحى على حسين ،الموارد المائية والعالقات اإلقليمية في الشرق األوسط ،رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،القاھرة.١٩٩٤ ،
76

) ( وزارة الخارجية التركية.٢٠٠٣ ،
77

) ( وزارة الخارجية التركية.٢٠٠٣ ،
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:وعאא)-א (3وא6א 5$
ﻴﻌد ﻤﺸروع ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول واﻝﻤﻌروف ﺒﻤﺸروع اﻝﺠﺎب ) (GAPأﺤد ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘرﻜﻴﺎ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺤل
ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﻤﻜﻴن ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن أن ﺘﻠﻌب دو اًر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط .وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن
ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎً وﻤﺴﺎﻨدة ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﺘدﻋﻴم وﺘﻘوﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ

اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜون ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒوﻻً ﻤن اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻨﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻫذا

اﻝﺼدد ﺒﺈﻴراد ﻋدة اﻗﺘﺒﺎﺴﺎت ﻤن أﻗوال اﻝرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷﺴﺒق رﻴﺘﺸﺎرد ﻨﻴﻜﺴون) " :(٧٨ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺸﺠﻊ ﺘرﻜﻴﺎ

ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻠﻌب دو اًر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً أﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴطٕ ،واذا أﻤﻜن
ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ – اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻓﺈن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴوف ﺘﻜون أﻫم ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ".
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺸروع ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول ) (GAPأﻫم وأﻀﺨم ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻀﺒﺔ ﺠﻨوب ﺸرق
اﻷﻨﺎﻀول ،وﻴظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴﺎً ﻤن ﺨﻼل )ﺠدول رﻗم  ،(٢وﻫﻲ ﻫﻀﺒﺔ ﻓﻘﻴرة ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜردﻴﺔ ،ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ٧٤

أﻝف ﻜم ٢ﺘﻤﺜل  %١٠ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻴﺠﺘﺎزﻫﺎ ﻨﻬ ار دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات .وﻴﻬدف اﻝﻤﺸروع إﻝﻰ اﻝﺘوﺴﻊ
اﻝزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ١,٧ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻝري ﻤن اﻝﻨﻬرﻴن وﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ

إﻗﻠﻴم ﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠﺤﺒوب واﻝﺨﻀﺎر واﻝﻔواﻜﻪ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺴﻜﺎن وﺘﺼدﻴر اﻝﻔﺎﺌض) ،(٧٩ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻌد إﺘﻤﺎم ﻫذا
اﻝﻤﺸروع ﺴﻠﺔ ﻏذاء اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،وذﻝك إﻝﻰ ﺠﺎﻨب إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﺴدود اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ أو اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﺎم

ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬرﻴن واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو  ٢٧ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠوات/ﺴﺎﻋﺔ أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻨﺼف اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ) .(٨٠وﻝﻘد أﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  ٣٢ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ).(٨١
واﻝﺠﺎب ﻤﺸروع ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ  ١٣ﻤﺸروﻋﺎً ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات

)(٨٢

وﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﺤوض دﺠﻠﺔ،

وﻴﺸﺘﻤل ﻜل ﻤﺸروع ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺴد أو أﻜﺜر إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺂت وﻗﻨوات اﻝري،
وﻴﺘﻀﻤن اﻝﻤﺸروع إﻗﺎﻤﺔ  ٢٢ﺴداً و ١٩ﻤﺤطﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات).(٨٣
وﺘرﺠﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻤﺸروع ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول ) (GAPإﻝﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺴﺎءت ﻓﺠﺄة
اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺜﻼث :ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،ﺤﺘﻰ دﺨﻠت ﻓﻲ أزﻤﺔ ﺨطﻴرة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺼﺎﻋد اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺒﻴن ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ واﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ .وﻴرﺠﻊ ﻫذا اﻻﺤﺘدام اﻝﻬﻴدروﺴﻴﺎﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺸروع اﻝﺘرﻜﻲ
اﻝﺨﺎص ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂت ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ ﺘطوﻴر ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ – ﻫذا اﻝﻤﺸروع
78

) ( ريتشارد نيكسون" ،الفرصة السانحة"،ترجمة :أحمد صدقي مراد ،القاھرة ،دار الھالل ،١٩٩٢ ،ص .١٤٣
)(79
محمد أبو العال محمد، ،مشكالت المياه في الشرق األوسط ،دار المعارف ،القاھرة ،١٩٩٤ ،ص .١٠٦
80)Lesieur, Jean; "Enturqui, ce
(
barrage qui commande tout', Lexpress, 15 Aout, 1997, p.17.
81) www.Ubdp.Org
(
المصدر :منظمة التخطيط الحكومية التركية٢٠٠٣ ،
82
) ( منذر خدام ،األمن المائي – الواقع والتحديات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، ٢٠٠٣ ،ص .٣٠
83
) ( وزارة الخارجية التركية.٢٠٠٣ ،
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اﻝﻤﺴﻤﻰ اﻝﺠﺎب اﻝذي ﺒﺎدرت ﺒﻪ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ – ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤﺒﺎدرة ذات
أﺒﻌﺎد ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘطوﻴر وﺘرﻤﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ):(٨٤
 -١اﻝﺴﻴطرة ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻤن ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺴدود واﻝﻘﻨوات ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﻤﺘر
اﻝﻤﻜﻌب ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺼرﻓﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠزء اﻷﺴﻔل ﻤن اﻝﻨﻬرﻴن.

 -٢اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻤطﺎﻝب اﻷﻜراد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝذاﺘﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﺠدﻴدة ﻻ
ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ أي ﻨزﻋﺎت اﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ.
 -٣إﻴﺠﺎد ﻓﺎﺼل طﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻜراد واﻝﻘواﻋد اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﻝﻤﺘﻤردي ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ اﻝﻤوﺠودﻴن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤوال ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ واﻝدوﻝﺘﻴن
اﻝﻌرﺒﻴﺘﻴن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،وذﻝك ﺒﻨﻘل اﻷﻜراد ﺒرﻀﺎﻫم أو ﻋﻨوة ﻋﻨﻬم ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺤدود ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻌدﻴدة اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن إﻗﺎﻤﺔ ﺴد أﺘﺎﺘورك ،ﻓﻘد أﺜﺎرت اﻝﻤواﻗف ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ﻝﻺﻨﺸﺎءات

اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻓﻲ إطﺎر )ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب  (GAPاﻝﻘﻠق ﻝدى ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق
واﻝﺴﻜﺎن اﻷﻜراد ﻓﻲ ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول).(٨٥
ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ ﺠﻨوب ﺸرق ﻫﻀﺒﺔ اﻷﻨﺎﻀول اﻝﺘرﻜﻴﺔ،
ﺤﻴث ﻴﻐﻴر ﻫذا اﻝﻤﺸروع اﻝزراﻋﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ً
ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ اﻨﻌﻜﺴت ﻋواﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌراق وﺴورﻴﺎ ،وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ ﻜردﺴﺘﺎن ،ﻤﻤﺎ
أدى إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻝﺘوﺘرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨطﻴر .ﺤﻴث ﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻷﻜراد وﻋرب ﻝواء
)(٨٦

اﻷﺴﻜﻨدروﻨﺔ ،وﺘﻨظر ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﻜﺄداة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺒر ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ

ﻤن

ﺨﻼل إرﺴﺎء اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ واﻝرﻴﻔﻴﺔ وﻜذﻝك ﺘطوﻴر ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﻤواﺼﻼت
واﻝﺼﺤﺔ واﻹﺴﻜﺎن واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ،ﻝرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝدﺨل ﻝﺴﻜﺎن ﻤﻨطﻘﺔ اﻷﻨﺎﻀول اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد
ﻤن أﻗل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺘطو ًار ﺤﻴث ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘﻌدى ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد أﻜﺜر ﻤن  %٢٧ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺒﻼد).(٨٧
وﻜﺎﻨت اﻝزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝﺠﺎﻓﺔ ﻜﺎﻝﻌدس واﻝﻔﺴﺘق واﻝﻌﻨب واﻝﻘطن أﻴﻀﺎً

وﻝﻜن ﻓﻲ أﻤﺎﻜن ﻤﺤدودة ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ .وﻫذا اﺘﻀﺢ ﻤن ﺘوﺠﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻨﺤو ﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ )اﻝﺠﺎب(
ﻝزﻴﺎدة ﻓرص اﻝﻌﻤل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرﻴﺎف ﻝﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻘرار اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻠوغ أﻫداف
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ).(٨٨
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وﺘﻤﺜل اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺒراﻤﺞ ﻤﻨﻔذة ﻤن ﻗﺒل ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤت إﺸراف
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ .وﺘﻨدرج ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﺒراﻤﺞ ﻀﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت
ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ،وﺘﻤول ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤن ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت).(٨٩
وﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻرواﺌﻲ ﻝﻌﺎم  ٢٠٠٢ﺘم ﺘﺨﺼﻴص ﺤﺴب أﺴﻌﺎر اﻝﻌﺎم ذاﺘﻪ  ٥٣١,٦٥٨ﺘرﻝﻴون ﻝﻴرة ﺘرﻜﻴﺔ
ﻝﻤﺸروع اﻝﺠﺎب .وﺘم رﺼد  ٣٩٨,٩٥٢ﺘرﻝﻴون ﻝﻴرة ﺘرﻜﻴﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ واﻝﺘﻌدﻴن واﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤواﺼﻼت واﻻﺘﺼﺎﻻت
واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،و  ٧٠٦,١٣٢ﻤﻠﻴون ﻝﻴرة ﻝﻺﺴﻜﺎن واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن
اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

)(٩٠

.

أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻠﻘد اﺴﺘﻜﻤل ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺴم اﻷﻋظم ﻤن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤزﻤﻊ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻀﻤن
ﻤﺸروع ﺠﺎب).(٩١
وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ٢٠٠٢ﺘم اﻓﺘﺘﺎح  ٦ﻤﺤطﺎت ﻫﻴدروﻝﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺨدﻤﺔ ،وﺒذﻝك ﻴﻜﺘﻤل  %٧٤ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝطﺎﻗﺔ
اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻴﺔ وﻤﺎزال  %٧ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ،و %١٩ﻤطروح ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ .وﺒﻠﻎ
ﻤﺠﻤوع اﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺴدود ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  ١٩,٦ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠو وات/ﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم  ،٢٠٠٢وﺘﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤوﻝدة ﻝﺤﻴن ﻋﺎم  ٢٠٠٢اﻋﺘﺒﺎ ًار ﻤن ﺒدء اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻴﺔ ﻀﻤن ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب١١,٨ ،
٣

ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ وﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺎدل ﺤواﻝﻲ  ٤٩ﻤﻠﻴون طن ﻤن اﻝوﻗود اﻝﺴﺎﺌل أو  ٣٧,٩ﻤﻠﻴﺎر م
ﻤن اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﻤﺴﺘورد ﻤن اﻝﺨﺎرج

)(٩٢

.

أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻرواﺌﻴﺔ ﻓﺘﺴﺘﻬدف ري  ١,٧ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر ﻤن اﻷراﻀﻲ وﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ٢٠٠٢ﻓﻘد ﺒﻠﻎ
إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠري  ٢١٥,٠٨٠ﻫﻜﺘﺎر ووﺼل ﻤﻘدار اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻺواء  %١٢ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠري ﺘﺸﻴﻴد
)(٩٣

 %١٠ﻤﻨﻪ و  %٢٤دﺨﻠت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻝﻺﻋداد ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎزاﻝت  %٥٤ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴد اﻝﺘﺨطﻴط

ﺤﻴث

ﺘﻬدف اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻜﺜﻴف اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﺴﻠﺔ ﻏذاء ﻝﻠﺸرق اﻷوﺴط ﻜﻤﺎ
دﻋﺎ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ اﻷﺴﺒق ﺘورﺠوت أوزال ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﺴد أﺘﺎﺘورك ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر .(٩٤)١٩٩٠
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﺎب
ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﺘوﺠد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤطﺎرات ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ أدي ﻴﺎﻤﺎن وﺒطﻤﺎن ودﻴﺎر
المصدر :رئاسة مصلحة الجاب التركية
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ﺒﻜر وﻏﺎزي ﻋﻨﺘب وﻤﺎردﻴن وﺸﺎﻨﻠﻲ اورﻓﺔ .وﻝﻘد اﺴﺘﻜﻤل ﺒﻨﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤدن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ
ﻏﺎزي ﻋﻨﺘب ،واﺤدة ﻓﻲ ﻤﺎردﻴن ،وواﺤدة ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻠﻲ أورﻓﺔ ،وواﺤدة ﻓﻲ دﻴﺎر ﺒﻜر وأﺨرى ﻓﻲ ﻴﺎﻤﺎن .وﺘﺒﻠﻎ
اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺤواﻝﻰ  %١٣ﻤن اﻷ ارﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﺘم ﺘﺸﻐﻴل  ٦٨٠ﻤﺼﻨﻌﺎً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدن

ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ٢٠٠٢

)(٩٥

 .ﻫذا إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺘﻴن ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة إﺤداﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎردﻴن واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﻴب.

أن ﻤن اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸروع اﻝﺠﺎب ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻨوب ﺸرق ﻫﻀﺒﺔ اﻷﻨﺎﻀول،و رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﺴﻜﺎن
اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺘدرﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝﺘطوﻴر اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺸود وﺘم
ذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺘﻌﺎون وﻋﻤل ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻤﻨظﻤﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﻠدﻴﺎت ،واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ،واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
واﻹﻋﻼم ،واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ،واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ،وﻤﻌﺎﻫد اﻝﺒﺤوث ،اﻻﺘﺤﺎدات ،اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ

)(٩٦

.

ﻫذا إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻀﻤن ﺨطﺔ ﻋﻤل ﻤﺸروع ﺠﺎب ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ
اﻷﻨﺎﻀول اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘوطﻴن اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺴﺎواة
واﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝزراﻋﺔ واﻝﻤراﻓق اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻌﻤران واﻝﺒﻴﺌﺔ.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﺼدق ﻤﻘوﻝﺔ "ﺴﻠﻴﻤﺎن دﻴﻤﻴرﻴل" رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﺘرﻜﻲ اﻷﺴﺒق واﻝذي أﺼﺒﺢ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒﺄن ":
اﻝﻤﺎء ﺜروة ﻗوﻤﻴﺔ ﺘﻨوي ﺘرﻜﻴﺎ اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐل ﺠﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻌرب ﺒﺘروﻝﻬم وﻓﻘﺎً ﻝرﻏﺒﺎﺘﻬم").(٩٧
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) ( داليا إسماعيل محمد ،المياه والعالقات الدولية ،مرجع سبق ذكره ،ص. ١٢٦
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ﺠدول رﻗم )(٢
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸروع ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ اﻷﻨﺎﻀول )(GAP
اﻝﻤﺸروع

اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤروﻴﺔ
)ﻫﻜﺘﺎر(

 -١ﻤﺸروع اﻝﻔرات اﻷﺴﻔل.

اﻝﺴﻌﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ
اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ GWH/Year

١٤١٥٣٥

---

 -٢ﺴد ﻗرﻗﺎﻴﺔ

---

٧٣٥٤

 -٣ﻤﺸروع ﺤد اﻝﻔرات

---

٢٢٦٧

 -٤ﻤﺸروع ﺴﻴروك ،ﺒﺎزﻴﻜﻲ

٣٣٤٩٣٩

١٠٧

 -٥ﻤﺸروع أدﻴﺎﻤﺎن – ﻜﻬﺘﺔ

٧٧٤٠٩

٥٠٩

 -٦ﻤﺸروع أدﻴﺎﻤﺎن – أرﺒﺎن

٧١٥٩٦

---

 -٧ﻤﺸروع ﺠﺎزﻴﻨﻴب

٨١٦٧٠

---

١,٠٨٣,٤٥٨

١٨,٤٧٧

 -٨دﺠﻠﺔ ﻜر اﻝﻜﻴزى

١٢٦٠٨٠

٢٦٠

 -٩ﻤﺸروع ﺒﺎزﻤﺎن

٣٧٧٤٤

٤٨٣

 -١٠ﻤﺸروع ﺒﺎﺘﻤﺎن ﺴﻴﻠﻔﺎن

٢١٣٠٠٠

١٥٠٠

 -١١ﻤﺸروع ﻜﺎرزان

٦٠٠٠٠

٣١٥

---

٣٠٢٨

١٢١٠٠٠

٩٤٠

٥٥٧٨٢٤

٦٥٢٦

١,٦٤١,٢٨٢

٢٥,٠٠٣

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات

 -١٢ﺴد اﻝﻴﺴو
 -١٣ﻤﺸروع ﺴﻴزر
إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر دﺠﻠﺔ
إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺎم ﻝﻤﺸروع اﻝﺠﺎب )(GAP

اﻝﻤﺼدر  :رﻤزي ﺴﻼﻤﺔ ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ – اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺼراع واﻝﺘﺴوﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﺄة دار
اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،٢٠٠١ ،ص . ١٠٢
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اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨٠ﻋﻴن اﻝﻌﺴﻜرﻴون اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ رأس ﺠﻬﺎز اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﺘورﺠوت أوزال وﻫو ﻤﻬﻨدس
ﻫﻴدروﻝوﺠﻲ ﻤﻌروف ﺒﻜوﻨﻪ ﻤن أﻓﻀل رﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺒﺎ .وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤؤﻫﻼت ﻫذا اﻝﻤﻬﻨدس
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻋﺴﻜر ًﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ،أﺘﺎح ﺘورﺠوت
واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘطﻠﻌﻪ اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻘﻴﺎم ﺘرﻜﻴﺎ ﻗوﻴﺔ
ً
أوزال اﻝﻔرﺼﺔ ﻹﺨراج ﻤﻠف ﻤﺸروع ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول ،اﻝذي ﻴرﺠﻊ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﻋﺎم
.١٩٦٠
وﻫﻜذا وﺒﻤﺴﺎﻨدة أوزال ﺘﺤول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺠرد ﻤﺸروع ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ واﻗﻊ اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ
إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل واﺴﻊ اﻝﻨطﺎق ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﻜﻬرﺒﺎء ،وﺤﺴن إدارة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔٕ ،واﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴﺔ
ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺠﺘذاب اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴن واﻝزراﻋﻴﻴن).(٩٨
وﺤﺴب ﺘوﺠﻴﻬﺎت أو ازل ،ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺘطور ﺴﻴﻘﻠل أو ﺴﻴﻠﻐﻲ أﻫم أﺴﺒﺎب ﺘﻤرد اﻝﺴﻜﺎن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن )اﻷﻜراد( ﻓﻲ
ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول ﻀد اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ،وﺴﻴدﻓﻌﻬم إﻝﻰ رﻓض اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ أن ﺠذب
ﺴﻜﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻷﻜراد ﻗﺎدﻤﻴن ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﻨﺤﺎء اﻝﺒﻼد ﺴﻴﻐرق اﻷﻜراد وﺴط ﺠﻤوع اﻝﺴﻜﺎن وﻴﺤوﻝﻬم إﻝﻰ أﻗﻠﻴﺔ،
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﺤﻜﺎم اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ.
وﺘﺴوق ﺘرﻜﻴﺎ ﺤﺠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﻓﻲ أﻋﺎﻝﻲ ﺤوض ﻨﻬر دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻝن ﺘﻌود ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺤدﻫﺎ ﻓﻘط ﺒل ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎً دوﻝﺘﻲ أﺴﻔل اﻝوادي ،وذﻝك ﺒﺘﻨظﻴم ﺘﺼرﻴف اﻝﻨﻬرﻴن طوال اﻝﺴﻨﺔ وﻻ ﻴرﻴد

اﻷﺘراك اﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن اﻵﺨرﻴن.

وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨٧وﻗﻊ اﻝرﺌﻴس ﺘوﺠورت أوزال ﻓﻲ دﻤﺸق ﺒروﺘوﻜوﻻً ﻝﻸﻤن ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون
وﻋﻠﻰ ﻤذﻜرة ﺘﻠﺘزم ﺒﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺄن ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤرور ﺤد أدﻨﻰ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻋﻨد اﻝﺤدود ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ.

وﻋﻨدﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺴد أﺘﺎﺘورك وﻋﻘب اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻤلء اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر  ١٩٩٠ﺘﺒﻴﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﻋواﻗب
ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء اﻝﺴﻔﻠﻲ ﻤن اﻝﻨﻬرﻴن ،ﻓﺒﻌد ﻤرور  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻫﺒط ﻤﻨﺴوب اﻝﻨﻬر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺒﻤﻘدار ﻤﺘر وﺒﻌد
أﺴﺒوﻋﻴن ﺘﺄﺜرت اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤن ﺠراء ذﻝك وﺘﺤﻤل اﻝﻌراق وﺤدﻩ ﺨﺴﺎرة ﻤﺒﺎﺸرة ﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ  %١٥ﻤن
اﻝﻤﺤﺼول ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻘطﺎع ﺘدﻓق اﻝﻤﻴﺎﻩ.
أﻤﺎ ﺴورﻴﺎ ﻓﻘد ﻋﺎﻨت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺠراء ﻤلء ﻫذا اﻝﺴد وﺘﻜﺒدت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر وﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﻋرض ﻤﻌﻠوﻤﺔ واﺤدة
ﻝﺘﻘدﻴر ﻋواﻗب اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺘرﻜﻴﺔ :وﻫﻲ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﻔرات ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٤٠ﺘﻘرﻴﺒﺎً).(٩٩
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وﻜﺎﻨت ﺘرﻜﻴﺎ ﻗد ﺘﻌﻬدت ﺒﺄن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺠم اﻝﺴﻨوي اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ،وذﻝك ﺒﺘﻌوﻴض اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﺘﻲ
ﻨﺠﻤت ﻋن ﻤلء ﺴد أﺘﺎﺘورك ،وﻝﻜن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻝﻴس ﻝدﻴﻬﻤﺎ أي وﺴﺎﺌل ﻝﺘﺨزﻴن ﻜﻤﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻔد
ﺨﻼل ﻓﺘرة وﺠﻴزة.
)(١٠٠

وﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤلء ﺨزان ﺒواﺠﻰ اﻝﺘرﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘرﺒﺔ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ

اﻨﺨﻔص ﺘﺼرﻴف اﻝﻨﻬر

ﻝﻴﺼل إﻝﻰ  ٣٠٠م/٣ﺜﺎ وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻗﻴﺎم ﺴورﻴﺎ ﺒﺒﻨﺎء ﺴد اﻝﺒﻌث ﻝﺘﻨظﻴم ﺼرف اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺴد ﺘﺸرﻴن اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻲ
ﺴﻨﺔ  ١٩٩١وﺴﻌﺘﻪ  ١,٩ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻤﻜﻌب وﻴوﻝد  ٦٣٠ﻤﻴﺠﺎوات ﻤن اﻝﻜﻬرﺒﺎء إﻻ أن ﺴورﻴﺎ ﻻ ﺘزال ﺘواﺠﻪ
ﻤﺼﺎﻋب ﺠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘزود ﺒﺎﻝﻤﺎء وﺒﺎﻷﺨص ﺒﺎﻝﻜﻬرﺒﺎء.
وﻤﻊ اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب ﺴﻴﻨﺨﻔض اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﺤواﻝﻲ  ١٦ – ٣٠ﻤﻠﻴﺎر
ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﺎء ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،وﻤن  ١٦إﻝﻰ  ٥ﻤﻠﻴﺎرات م ٣ﻓﻲ اﻝﻌراق).(١٠١
وﺴﻴﻌود ﺒﺎﻝطﺒﻊ اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜون ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎت
أﻜﺒر ﻤن اﻷﻤﻼح وﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻤن ﻤﺨﺼﺒﺎت وﻤﺒﻴدات ﻝﻠﺤﺸرات واﻷﻋﺸﺎب اﻝطﻔﻴﻠﻴﺔ .وﺒﻤﺎ أن
اﻝﺴورﻴون ﺴﻴﺤوﻝون ﻜﻤﻴﺎت ﻤﺘزاﻴدة ﻨﺴﺒﻴﺎً ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات

)(١٠٢

ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ،ﻓﺈن اﻝﻌراﻗﻴﻴن ﺴﻴواﺠﻬون وﻀﻌﺎً

أﺼﻌب ﻻﻨﺨﻔﺎض ﻜم ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ودﺠﻠﺔ وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ورداءة ﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻨﺼﻴب ﺒﻼد ﻤﺎ ﺒﻴن
اﻝﻨﻬرﻴن ﻤﻬد اﻝزراﻋﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘدم ﻤﺎء ﺸﺤﻴﺤﺎً وﻤزﻴداً ﻤن اﻷﻤﻼح واﻝﺘﻠوث.
ورﻏم اﻝﺸﻜﺎوى واﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت واﻝﺘﻬدﻴدات ﻝم ﺘﺘﻤﻜن ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع
اﻝﺠﺎب اﻝﺘرﻜﻲ ،ﺒل إﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق أو ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ،وذﻝك ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات أﻫﻤﻬﺎ:
 -١ﻋدم إﻝﺘزام ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝذي ﻴﻨظم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ٕوادارﺘﻬﺎ.

 -٢ﻋدم ﻗدرة ﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗوف ﻤﻨﻔردة ﻀد ﺘرﻜﻴﺎ ،إﻻ أن ﺴورﻴﺎ ﺘﺼدت ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝري اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋن
طرﻴق اﻝﺘﺸدد ﻓﻲ ﻤطﻠﺒﻴن ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﻫﻤﺎ :
أ -اﺴﺘﻌﺎدة ﻝواء اﻻﺴﻜﻨدروﻨﺔ.
ب -ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات.
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ﻜﻤﺎ أدرﻜت ﺴورﻴﺎ أﻨﻪ ﺘﺘواﻓر ﻝدﻴﻬﺎ ورﻗﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨطﻴرة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻜردﻴﺔ ،وأﻨﻬﺎ ﺒوﺴﻌﻬﺎ أن ﺘﻘﺎﻴض
ﺒﻬﺎ أو ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺎ.
وﻫﻜذا ﻨﺠد أن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨزاﻋﺎت ﺤول اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ وﺴﺎﺌل
ﻀﻐط ﻝدى ﺒﻌض اﻝدول إزاء ﺠﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻨﻬﺎر ،وﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺨﻠو اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺒﻌد ﻤﺎﺌﻲ .وﻝﻴس ﺨﺎﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﺤد أن اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﺘرﻜﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻗد ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ،ﻤن
ﺒﻴﻨﻬﺎ رﻏﺒﺔ أﻨﻘرة ﻓﻲ ﻝﻌب دور ﻤؤﺜر ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝذي ﻴﺘﺒﻠور اﻵن ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻀﻐط
ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ٕواﻀﻌﺎف ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎء واﻷﻤن).(١٠٣

:א'א9وא0א و"-وضא%א 
ﻨﻬر اﻝﻔرات
ﻴﻤﺘد ﻨﻬر اﻝﻔرات داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﻤﺴﺎﻓﺔ ٦٧٥ﻜم ،وﺘﺸﻐل ﺴورﻴﺎ اﻝﺤوض اﻷوﺴط ﻓﻲ ﻤﺠرى ﻫذا
اﻝﻨﻬر .وﺒذﻝك ﺘﺼﺒﺢ ﺘرﻜﻴﺎ دوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺒﻊ واﻝﻌراق دوﻝﺔ اﻝﻤﺼب )وﻫو دور ﻤﺘﻜرر ﻝﺴورﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎرﻫﺎ اﻷﺨرى
)(١٠٤

ﻜﻨﻬر اﻷردن واﻝﻴرﻤوك( وﻴﻐطﻰ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات  ٦,٥ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر

ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ.

وﺘﻌﺘﻤد ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﻲ  %٨٠ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة وﻴﻘدر اﻹﻴراد اﻝﺴﻨوي ﻤن اﻝﻔرات
ﺤواﻝﻲ  ٣٠ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﺴﻨوﻴﺎً) ،(١٠٥وﻴﻤﺜل اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺨططﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ.
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﻝﺴورﻴﺎ ﺘﻔوق أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﻌراق .إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻝدى ﺴورﻴﺎ
ﻤﺸﻜﻼت ذات ﺼﻠﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺜل ﺘزاﻴد اﻝﺴﻜﺎن ﺒﻤﻌدل ) (%٣,٨ﺤﻴث ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺼل اﻝزﻴﺎدة
اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  ٣٥ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  .(١٠٦)٢٠٢٥إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺠﻔﺎف اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔض ﻤﻌﻬﺎ
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ واﻵﺒﺎر ،ﻝﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ظل اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ
ﻤﻨذ ﺘطﺒﻴق ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﺨطﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻗﺼﻰ ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب).(١٠٧
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وﺤﺘﻰ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﺘوﺴﻊ اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺘﻐذﻴﺘﻬﺎ اﻷﻤطﺎر ،وﺒﻌد اﻝﺤرب
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻠت اﻝطﻠﻤﺒﺎت ﻤﺤل أدوات اﻝرﻓﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝﻠري ،وﺘم اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﺸرﻴط اﻷراﻀﻲ
اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘد ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات وراﻓدﻩ اﻝﺨﺎﺒور .وﻗد ﺒدأت ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴدود ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﻨﺘداب ﺒﺴد ﺒﺤﻴرة ﺤﻤص
اﻝذى اﺴﺘﻜﻤل ﺴﻨﺔ  ،١٩٤٤واﺴﺘﻜﻤﻠت ﻋدة ﻤﺸروﻋﺎت أﺨرى ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎر اﻝﺴن واﻝﻜﺒﻴر وﻤزﻴرﻴب راﻓد اﻝﻴرﻤوك،
واﻝﻤﺘﺦ ﺠﻨوب ﺤﻠب ،وﺒدأ اﻝﻌﻤل ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﻤن اﻝﺨﺎﺒور ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻴﺎﻫﻪ
واﺴﺘﺼﻼح ﺴﻬل اﻝﻐﺎب .ﻗد ﺒدأ اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺴﻨﺔ  ١٩٥٤ﺒﺎﺴﺘﺼﻼح ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ٕواﻨﺸﺎء ﺴد ﺨرﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨد
اﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﻝدﻓﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ ﻗﻨﺎﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن ﻝﻠري ،واﻨﺘظم ﺠرﻴﺎن اﻝﻨﻬر ﺒﻌد أن أﻨﺸﺊ ﺴد ﻜرﻤﺔ واﻝرﺴﺘن ﻋﻠﻰ ﻨﻬر
اﻝﻐﺎب ،واﻜﺘﻤل اﻝﻤﺸروع ﻋﺎم  ،١٩٦٨ﺘﻤت اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﺼﻼح  ٤٣أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤن اﻷراﻀﻲ واﻤﺘد
اﻝري ﻨﺤو  ٦٨أﻝف ﻫﻜﺘﺎر) ،(١٠٨واﺘﺠﻬت اﻝﺠﻬود ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﺄﻗﺎﻤت ﺴورﻴﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة وﻝﻘد ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﺴدود اﻝﺘﻲ ﺘم إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬر ﺤواﻝﻲ  ١٣٥ﺴداً إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد
ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘظر ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴدود ﺠدﻴدة ).(١٠٩

أﻫم اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات:
ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋدد ﻤن اﻝرواﻓد اﻝﻤﻬﻤﺔ ،أﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋدداً ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﻫذﻩ
اﻝرواﻓد ﻫﻲ:
أ .ﻨﻬرب اﻝﺨﺎﺒور :وﻫو ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺒﻠدة رأس اﻝﻌﻴن اﻝﺴورﻴﺔ ،وﻤﺎ ﺠﺎورﻫﺎ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻤن أﻫم
ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ اﻝﻌﺎﻝم ،ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط ﺘﺼرﻴﻔﻪ اﻝﺴﻨوي ﻴﺼل إﻝﻰ )(٤٠م /٣ﺜﺎ ،و) (١,٥ﻤﻠﻴﺎر م /٣ﺴﻨوﻴﺎً .ﻝﻜن ﻫذا اﻝﺘدﻓق

اﻨﺨﻔض إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ ) (٣م /٣ﺜﺎ  .ﻴﺠرى ﻨﻬر اﻝﺨﺎﺒور ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ) (٤٦٠ﻜم ،ﺤﻴث ﻴﺼب ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ
ﻨﻬر اﻝﻔرات).(١١٠
ب .ﻨﻬر اﻝﺴﺎﺠور :وﻴﺒﻠﻎ طوﻝﻪ ) (١٠٨ﻜم ﻤن ﻤﻨﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،إذ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻨﺘﺎب
اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺤدودﻴﺔ ،وﻴﺘﺠﻪ ﺠﻨوﺒﺎً ﺤﻴث ﻴﺠري ﻤﺴﺎﻓﺔ ) (٤٨ﻜم داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ،ﻴﺼب ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻬر

اﻝﻔرات ،ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط ﺘﺼرﻴﻔﻪ اﻝﺴﻨوي ﺤواﻝﻲ ) (١٠٠ﻤﻠﻴون م/ ٣ﺜﺎ ).(١١١
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ج .ﻨﻬر اﻝﺒﻠﻴﺦ :ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﺒﻠدﺘﻲ ﻋﻴن اﻝﻌروس وﺘل أﺒﻴض اﻝﺴورﻴﺘﻴن ،وﻴﺠري داﺨل ﺴورﻴﺎ ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ) (١٠٥ﻜم،
ﺤﻴث ﻴﺼب ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔرات ،وﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط ﺘﺼرﻴﻔﻪ اﻝﺴﻨوي ) (١٥٠ﻤﻠﻴون م.(١١٢) ٣
ﻜﺎن ﻨﻬر اﻝﻔرات أول ﻨﻬر ﻓﻜرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨذ ﻋﺎم ،١٩٤٧
وذﻝك ﻝﻀﺦ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب إﻝﻰ ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻠب ،ﻓﺎﺘﺠﻬت ﻨﺤو دوﻝﺔ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﻤوﻴل واﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﺴد ﻀﺨم ﻋﻠﻰ
ﻨﻬر اﻝﻔرات.
ﻝﺘﻌﺜر اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺴورﻴﺔ – اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم  ١٩٦١وﺤﺘﻰ ﻋﺎم  ،١٩٦٦اﺘﺠﻬت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ إﻝﻰ
وﻨﺘﻴﺠﺔ ّ

إﻗﺎﻤﺔ ﻋدد ﻤن اﻝﺴدود واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤوض دﻤﺸق ﻋﻠﻰ ﻨﻬري ﺒردى واﻷﻋوج وﻜذﻝك ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻌﺎﺼﻲ
اﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺴد ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات.
ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٦٦وﻗﻌت ﺴورﻴﺎ
ً

وﻓﻲ  ٦آذار ﻤن اﻝﻌﺎم  ١٩٦٨وﻀﻊ ﺤﺠر اﻹﺴﺎس ﻝﻬذا اﻝﺴد وﺘم ﺒدء اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ رﺴﻤﻴﺎً).(١١٣

وﻗد ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻗﻊ ﺒﻠدة اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺴد ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻗﻊ ﻫﻲ  ):اﻝطﺒﻘﺔ،
ﻴوﺴف ﺒﺎﺸﺎ ،اﻝﺤﺼرة( ،ﻤﻊ إﻤﻜﺎن اﺴﺘﺨدام ﻤوﻗﻊ ﻴوﺴف ﺒﺎﺸﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﺘوﻝﻴد طﺎﻗﺔ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ .وﻗد ﺘم
اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻫذا اﻝﺴد ﻋﺎم  ١٩٧٦ﺒدﻋم ﻤﺎﻝﻲ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ .وﻴﻌﺘﺒر ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ )اﻝﺜورة( ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات
أﻴﻀﺎ ،واﻝﺴدود واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝري ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات وﺴد اﻝﺒﻌث و ٦ﺘﺸرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات
ً

اﻝﺨﺎﺒور راﻓد اﻝﻔرات اﻷﺴﺎﺴﻲ ،أﻫم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات).(١١٤

 -١ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ )اﻝﺜورة( :١٩٧٤
ﻫو ﻤن أﻜﺒر اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻴﺒﻠﻎ ارﺘﻔﺎﻋﻪ  ٥٩ﻤﺘ ًرا ،وﺴﻌﺘﻪ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ ١٤

ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة اﻷﺴد ،طوﻝﻪ  ٤٥٠٠ﻤﺘ اًر وﻋرﻀﻪ  ٦٠ﻤﺘ اًر وﻴﻨﺘﺞ طﺎﻗﺔ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒ ـ ٢,٥

ﻤﻠﻴﺎر ﻜﻴﻠو وات ﺘﻤﺜل  %٤٥ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴورﻴﺎ ﻝﻠﻜﻬرﺒﺎء .ﺘﻜﻠف اﻝﺴد ﻨﺤو ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻴﻬدف إﻝﻰ إرواء

ﻤﺴﺎﺤﺎت واﺴﻌﺔ ) ٦٨٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر( واﺴﺘﺼﻼح أراﻀﻰ ﺘﺼل إﻝﻰ  ٦٤٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر .وﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ
أﺨرى ﻝﻤﺸروع ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘم ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻤﺜل ﻤﺸروع ﻗﻨﺎة اﻝﺒﻠﻴﺞ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝذي ﺘم إﻨﺸﺎؤﻩ ﻋﺎم ١٩٨٥م،
وﻗﻨوات اﻝري وﻤﺤطﺎت اﻝﻀﺦ ﺒﻤﺸروع ﺒﻴر اﻝﻬﺸم ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤوض اﻝﺒﻠﻴﺞ وﺸﺒﻜﺎت اﻝري ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝﻔرات
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اﻷوﺴط اﻝذى ﺘم اﺴﺘﺼﻼح أراﻀﻴﻪ ﺴﻨﺔ  ،١٩٨٤وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺘﺤت اﻝﺘﻨﻔﻴذ أو ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸروع ري
ﻤﺴﻜﻨﺔ إﻝﻰ اﻝﺸرق ﻤن ﺤﻠب.
وﻤن اﻝﻤﺜﻴر ﻓﻲ ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺒﺴد اﻝﻔرات أن اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻤوﻓﻘﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤرﻓق اﻝﻌﺎم ﻗد أﺴﻔرت
ﻋن ﻓﺸل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ ،ﻓﻘد ﻜﺎن اﻝﺴد زاﺨ ًار ﺒﺎﻵﻤﺎل اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن أﺤوال اﻝزراﻋﺔ وﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء

ٕواﻴﺼﺎل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎً ﺤﻠب واﻝﻼذﻗﻴﺔ ودﻴر اﻝزور واﻝﺤﺴﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺸﻜو
ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻤن اﻝﻌطش .وﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒدا ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ أن اﻝﻤﺸروع اﻝﻌﻤﻼق ﺴﻴﺤﻘق ﻜل اﻝطﻤوﺤﺎت ،وﻝﻜن اﻵﻤﺎل ﺘﺒﺨرت
ﺒﺴرﻋﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺒل وﻗﺒل ذﻝك اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ﺒﻌدﻤﺎ ﺒدأ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻨﻬر واﻝﺒﺤﻴرة

)ﺒﺤﻴرة اﻷﺴد( ﺨﻠف اﻝﺴد ﻓﻲ اﻝﻬﺒوط وﺘﻘﻠص إﻨﺘﺎج اﻝﻜﻬرﺒﺎء وﺸﺤت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠزراﻋﺔ واﻝﺸرب.

 -٢ﺴد اﻝﺒﻌث:
وﻝﻘد ﺒدأ اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻋﺎم ١٩٨١م ،ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﺴد ﻋﻠﻰ ﺒﻌد  ٧٦ﻜم ﻤن ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ وﻫو ﻤن اﻷﺴﻤﻨت
اﻝﻤﺴﻠﺢ ،واﻝﻬدف ﻤﻨﻪ ﺘﻨظﻴم ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ ،وﺘﻘﻠﻴل ﺘذﺒذب ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﻬر إﻝﻰ
ﻨﺼف ﻤﺘر ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺨزان اﻝﺴد ﻓﻲ ﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو  ٣٧٥ﻤﻠﻴون ﻜﻴﻠووات /ﺴﺎﻋﺔ
ﺴﻨوﻴﺎً).(١١٥

 -٣ﺴد ﺘﺸرﻴن:
ﻴﺒﻌد ﺴد ﺘﺸرﻴن ﻋن ﺤﻠب  ١٢٥ﻜم ،وﻫو ﺴد ﺘراﺒﻲ طول ﺠﺴﻤﻪ ١٥٠٠م وﻋرﻀﻪ ﻋﻨد اﻝﻘﺎﻋدة ٢٩٠م
وﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ٢٠م وارﺘﻔﺎﻋﻪ ٤٠م .وﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺤﻴرﺘﻪ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ  ١٦٦ﻜم ٢وﺴﻌﺔ ﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ﺤواﻝﻲ  ٢ﻤﻠﻴﺎر م ،٣وﻫدﻓﻪ
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﺒطﺎﻗﺔ  ٦٣٠ﻤﻴﺠﺎوات /ﺴﺎﻋﺔ ﺴﻨوﻴﺎً).(١١٦
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 -٤ﺴد اﻝﺤﺴﻜﺔ
أﻨﺸﺄت ﺴورﻴﺎ ﺴدﻴن ﺼﻐﻴرﻴن ﻋﻠﻰ أﺤد رواﻓد ﻨﻬر اﻝﺨﺎﺒور ﻫﻤﺎ ﺴد اﻝﺤﺴﻜﺔ اﻝﺸرﻗﻲ وﺴد اﻝﺤﺴﻜﺔ اﻝﻐرﺒﻲ،
وﻫﻤﺎ ﺴدان ﺘراﺒﻴﺎن ﺴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﺨزﻴﻨﻴﺔ  ٢٣٠ﻤﻠﻴون م ٣واﻝﻬدف ﻤن إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ إرواء ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺼل إﻝﻰ  ١٥٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ).(١١٧

א':א7א و8$א%א) :(١١٨
ﻗﺴﻤت ﻤﻨﺎطق اﻝري اﻝﺘﻲ ﺴﻴروﻴﻬﺎ ﻤﺸروع ﺴد اﻝﻔرات إﻝﻰ ﺴت ﻤﻨﺎطق أو أﺤواض وﻫﻲ):(١١٩
 -١ﺤوض اﻝﺒﻠﻴﺦ -٢ ،ﺤوض وادي اﻝﻔرات -٣ ،ﺤوض اﻝﺨﺎﺒور اﻷﺴﻔل -٤ ،ﺤوض اﻝرﺼﺎﻓﺔ -٥ ،ﺤوض
ﺴﻬل اﻝﻤﻴﺎدﻴن -٦ ،ﺤوض ﻤﺴﻜﻨﺔ.
 -١ﺤوض اﻝﺒﻠﻴﺦ:
وﻴﺸﻤل  ١٤١أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد وﻤﺸروع ﺒﻴر اﺴﺘﺼﻼح اﻝﻘﺴم )أ -ب( ﻤن اﻝﺒﻠﻴﺦ،
وﻤﺸروع اﻝﻘﻨﺎة اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺴﻔﻠﻲ وأﺨﻴ اًر ﻤﺸروع ﻤطﻠﻊ ﻗﻨﺎة اﻝﺒﻠﻴﺦ اﻝرﺌﻴس اﻝﺴﻔﻠﻲ.
أ .اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد :ﻴﺘﺄﻝف اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١وادي اﻝﻔﻴض ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗدرﻫﺎ ) (٤٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر،
 -٢وادي اﻝﺴﻠﺤﺒﻴﺎت ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗدرﻫﺎ ) (٩٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر،
 -٣ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤﻤرات ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗدرﻫﺎ ) (٥٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر،
 -٤ﻤﺸروع اﻝﺴوﻴدﻴﺔ وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ) (١٩٠٠ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻘط ،وﺒذﻝك ﻴﻜون ﻤﺠﻤوع أراﻀﻴﻪ اﻝﻤرﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً
) (١٩,٩٠٠ﻫﻜﺘﺎر.
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ﺘﻘدر ﺒـ  ٢٤أﻝف ﻫﻜﺘﺎر .وﺒد ﺒدأت اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺴﻨﺔ ،١٩٧٠
ﻴﻘﻊ اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ّ
وﺘم إﻨﺠﺎزﻩ ِ
ووﻀﻊ ﻗﻴد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﺒﺎﻋﺎً ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﻋﺎم  ١٩٧٢ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ُ .١٩٧٤ﻴروى ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤن
ّ
ُ
٣
ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ ﻜدﻴران اﻝﺘﻲ ﺘم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﺒﻨﺎء اﻝﺴد وﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻘوة ) (٢٥م /ﺜﺎ ،إذ ﻻﺒد
ﻤن ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ ﻜﺒﻴرة ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ إرواء اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد ،ﻗﺒل أن ﺘﺼل اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺨ ّزﻨﺔ

ﻓﻲ ﺠﺴم اﻝﺴد إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺴوب اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ ري اﻝﻤﺸروع ﺒﺎﻝراﺤﺔ .وﻗد ﺒﻠﻎ طول ﺸﺒﻜﺔ اﻝري اﻝرﺌﻴس واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺸروع ) (٢٢٧ﻜم .أﻤﺎ اﻝﻘﻨﺎة اﻝرﺌﻴس ﻓطوﻝﻬﺎ ﻴﺒﻠﻎ  ٥٣,٧ﻜم ،وﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻴﺼل إﻝﻰ  ٨٥م/٣ﺜﺎ).(١٢٠

ب .ﻤﺸروع ﺒﻴر اﻝﻬﺸم ،اﻝﻘﺴم )ا-أ( ) .(١٢١وﻫو ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺠداً ﻓﻲ ﺤوض اﻝﺒﻠﻴﺦ .ﻴﻘﻊ
اﻝﻤﺸروع ﺸﻤﺎل اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد ،وﻴروي ﺒﺎﻝﻀﺦ ﻤن ﻗﻨﺎة اﻝﺴﻠﺠﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ .ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻋﺸرة آﻻف
ﻫﻜﺘﺎر ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ واﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ .وﻗد ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ أطراف ﻫذا اﻝﻤﺸروع اﻝﺤﻴوي ﺨﻤس
ﻤﺤطﺎت ﻀﺦ ﻝري ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﺸروع ،وﻜذﻝك ﻤﺤطﺔ ﺘﺤوﻴل ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺘﻐذﻴﺔ ﻤﺤطﺎت اﻝﻀﺦ واﻝﻘرى
اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻬرﺒﺎء.
أﻴﻀﺎ ،وﻴﻘﻊ
ج .ﻤﺸروع اﺴﺘﺼﻼح )-١ب( ﻤن اﻝﺒﻠﻴﺦ) :(١٢٢ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻋﺸرة آﻻف ﻫﻜﺘﺎر
ً
إﻝﻰ اﻝﻐرب ﻤن اﻝﻤﺸروع اﻝراﺌد.
د .ﻤﺸروع اﻝﻘﻨﺎة اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ) :(١٢٣وﻫﻲ ﻗﻨﺎة ري ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝراﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﺄﺨذ اﻝﻤﻨﻔذ ﻀﻤن ﻤﻨﺸﺄة
اﻝﻔرات ﺒطول  ١٨ﻜم وﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺼرﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ  ١٤٠م/٣ﺜﺎ.
ه .ﻤﺸروع ﻤطﻠﻊ ﻗﻨﺎة اﻝﺒﻠﻴﺦ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ) :(١٢٤وﻫﻲ ﻗﻨﺎة ري ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝراﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﺄﺨذ اﻝﻤﻨﻔذ
ﻀﻤن ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻔرات ﺒطول  ١٨ﻜم وﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺼرﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ  ١٤٠م/٣ﺜﺎ.
 -٢ﺤوض وادي اﻝﻔرات):(١٢٥
ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷ ارﻀﻲ اﻝﻤراد رّﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات  ١٥٢أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،وﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺤوض ﻤن :ﻤﺸروع
اﻝﻔرات اﻷوﺴط وﻤﺸروع اﻝﻔرات اﻷﺴﻔل.
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 (١ﺤوض اﻝﻔرات اﻷوﺴط :ﺒدأ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع اﻷوﺴط ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ اﻝﻨﻬر ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﻋﺎم  ١٩٧٦وﺒﻤﺴﺎﺤﺔ
ﻗﺎ ،وﺘﻌﺘﺒر
ﻗدرﻫﺎ  ٢٧أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﺒدءاً ﻤن ﻤوﻗﻊ ﻗرﻴﺔ اﻝﺴﻠﺤﺒﻴﺎت ﻏرب ﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻗﺔ وﺤﺘﻰ ﻗرﻴﺔ ﻤﻌدان ﺸر ً
أراﻀﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤن أﺨﺼب اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻝﻐﻨﻰ ﺘرﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ .وﻗد أﻗﻴم ﻓﻲ ﻤﺸروع
ﺤوض اﻝﻔرات اﻷوﺴط ﺜﻼث ﺸﺒﻜﺎت ري وﻫﻲ:
وﺘﻐذى ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻤن ﻗﻨﺎة ﻜدﻴران ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺘﻐذى ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً ﻤن ﻗﻨﺎة اﻝﺒﺤر اﻝرﺌﻴﺴﺔ،
 -١ﺸﺒﻜﺔ ري اﻝﻀﻔﺔ اﻝﻴﺴرىّ ُ :
وﺘروي ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ  ٤٥٠٠٠ﻫﻜﺘﺎر.
وﺘﻐذى ﻤن ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ اﻝرﻗﺔ اﻝرﺌﻴس ،وﺘﻀم ﺴت ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﺼرﻴف اﻝواﺤدة
 -٢ﺸﺒﻜﺔ ري ﻨظﺎم اﻝرﻗﺔّ ُ :
ﻤﻨﻬﺎ  ٣,٧م/٣ﺜﺎ ،وﺘروي ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺤواﻝﻲ  ١١,٥أﻝف ﻫﻜﺘﺎر.
وﺘﻐذى ﻤن ﻤﺤطﺔ اﻝﻀﺦ اﻝرﺌﻴس ،وﺘﻀم أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻨﻬﺎ  ٣,٧م/٣ﺜﺎ،
 -٣ﺸﺒﻜﺔ ري ﻨظﺎم ﻤﻘﻠﺔّ ُ :
وﺘروي ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺤواﻝﻲ  ٧٥٠٠ﻫﻜﺘﺎر.
 (٢ﺤوض اﻝﻔرات اﻷﺴﻔل :ﺘﻘﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺤوض اﻝﻔرات ﻀﻤن أراﻀﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ دﻴر اﻝزور ،وﺘﻤﺘد ﺒﻴن ﺤﻠﺒﻴﺔ
وزﻝﺒﻴﺔ ﻏر ًﺒﺎ ،واﻝﺤدود اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺸرﻗﺎً وﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺒطول  ١٨٠ﻜم وﻋرض  ١٠ﻜم .وﺘﻘدر ﻤﺴﺎﺤﺔ

ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺼﻼح ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات اﻷﺴﻔل ﺒـ  ١٢٥أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،إﻻ أﻨﻪ ﻨظ اًر ﻝﻠظروف اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ
اﻝزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ واﻝري اﻝﻤﺘواﺼل ،وﻋدم وﺠود ﺼرف ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝري اﻝزاﺌدة ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ
ﻓﻘد ﺘرﻜزت اﻷﻤﻼح ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ اﻝﺘرﺒﺔ ،وأﺨذت اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﺘزﺤف ﺒﺸﻜل ﻴﻬدد ﺨروج أراﻀﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻤن اﻝزراﻋﺔ.

ﻝﻬذا أوﻝت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأﻋطﺘﻬﺎ اﻷوﻝوﻴﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻻﺴﺘﺼﻼح .وﻗد ﻗﺴﻤت
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺼﻼح ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات اﻷﺴﻔل إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ :اﻷوﻝﻰ :وﺘﺘﻨﺎول زﺤف اﻝﻤﻠوﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ١٢٥أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،وذﻝك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺸروع اﻝﺼرف اﻝﻌﺎم .واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻤﺸروع اﻝري واﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن
اﻝﺼرف اﻝﻌﺎم).(١٢٦
 (٣ﺤوض اﻝﺨﺎﺒور اﻷﺴﻔل :وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤراد رّﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوض ﺤواﻝﻲ  ٧٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر.
 (٤ﺤوض اﻝرﺼﺎﻓﺔ :وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤراد رّﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوض ﺤوال  ٢٥أﻝف ﻫﻜﺘﺎر.

 (٥ﺤوض ﻤﺴﻜﻨﺔ واﻤﺘدادﻩ :ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ١٦٦أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤوزﻋﺔ إﻝﻰ :ﻤﺸروع ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺸرﻗﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺤﻠب،
وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺴﻜﻨﺔ ﻏرب ،وﻤﺸروع ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺸرق.
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 -١ﻤﺸروع ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺸرﻗﻲ ﺤﻠب :ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫذا اﻝﻤﺸروع  ٢١أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،وﻫو ﻤﺸروع ري
واﺴﺘﺼﻼح ،وﻤﺼدر ﻤﻴﺎﻩ اﻝري ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﻫو ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ ﻤﺴﻜﻨﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ٦
ﻤﻀﺨﺎت رﺌﻴﺴﺔ ،ﺘدﻓق ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ٦,٥م/٣ﺜﺎ ،و ٣ﻤﻀﺨﺎت ﻤﺴﺎﻋدات ،ﺘدﻓق ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ١,٥م/٣ﺜﺎ،
وﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤزارع اﻝﻤﺸروع ﺒوﺴﺎطﺔ اﻝﺒواﺒﺎت اﻝﻤﺠﻬزة ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺎً.

 -٢ﻤﺸروع ﻤﺴﻜﻨﺔ ﻏرب) :(١٢٧وﻴﺘﺄﻝف ﻤن:

أ -ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﻴرة اﻷﺴد ،وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺔ أﻜﺒر ﻤﺤطﺔ ﻀﺦ ﻓﻲ اﻝﻘطر ،ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ ﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ
 ٩٠م/٣ﺜﺎ ،وارﺘﻔﺎع اﻝﻀﺦ  ٨٦م  ،وﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻤﺤطﺔ ﺒﺈرواء ﺴﻬول ﻤﺴﻜﻨﺔ ﻏرب ،وﺴﻬول ﺠﻨوب ﺴورﻴﺎ،
وﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١ﻗﻨﺎة ﺘورﻴد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن اﻝﺒﺤﻴرة ﺒطول  ٣ﻜم.
 -٢ﻤﺒﻨﻰ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ﻏرب ،وﻫﻲ ﻗﻨﺎة اﻝﺠر طوﻝﻬﺎ  ٧١ﻜم ،أﻤﺎ ﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ ﻓﻴﺼل إﻝﻰ  ٩٠م/٣ﺜﺎ.
ب -اﺴﺘﺼﻼح  ٢٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤن ﺴﻬول ﻤﺴﻜﻨﺔ ﻏرب ،ﺒﻴن ﺤﻠب واﻝرﻗﺔ.
 -٣ﻤﺸروع ري ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺸرق :وﻗد ﺒدأت اﻝﺘﺤﻀﻴرات اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﻋﺎم  ،١٩٨٨وﻴﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺠز
اﻝﺘﺤﻀﻴرات ﻋﺎم  ،١٩٩٧وﻴﻌود اﻝﺘﺄﺨﻴر إﻝﻰ ﺘﺄﺨر اﻝﻘرض اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ) .(١٢٨ﻴﻘﻊ ﻫذا اﻝﻤﺸروع إﻝﻰ اﻝﺸرق ﻤن ﺒﻠدة
ﻤﺴﻜﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺤﺎﻓظﺘﻲ ﺤﻠب واﻝرﻗﺔ ،وﻴﻬدف إﻝﻰ إرواء ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻘدارﻫﺎ  ١٧,٨٠٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ،ﺘﻀﺦ
اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒر أﻨﺒوﺒﻲ ﻀﺦ رﺌﻴﺴﻴﻴن إﻝﻰ ﻤطﻠﻊ اﻝﻘﻨﺎة اﻝذي ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ  ٩٠٠م ﺒﺎﻝراﺤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤوزع اﻝرﺌﻴس
ﺒﺘدﻓق  ٢٤م/٣ﺜﺎ ،وﻤن ﺜم إﻝﻰ اﻷﻗﻨﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ.
 (٦ﺤوض اﻝﻤﻴﺎدﻴن) :(١٢٩وﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻷراﻀﻲ اﻝﻤراد رّﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤوض  ٤٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر.
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) ( وزارة الري :الجمھورية العربية السورية ،مصدر سبق ذكره.
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) ( المھندس عبد الرحمن مدني :وزير الري في سوريا ،لقاء معه في مجلس الشعب السوري ،بتاريخ .١٩٩٦/١٢/٢٨
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) ( وزارة الري :الجمھورية العربية السورية ،مصدر سبق ذكره.
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 3 :א *מא 
ﻨظ ًار ﻝﻜون ﺘرﻜﻴﺎ دوﻝﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﺒﻊ وﻤﺼﺎدر ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﺈﻨﻪ طﺒﻘﺎً ﻝوﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ وﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ

اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋن طرﻴق إﻤداد ﺠﻴراﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم إﺴراﺌﻴل ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋن طرﻴق
اﻨﺎﺒﻴب ﻀﺨﻤﺔ ،وﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻝﺸﻴﻤﻌون ﺒﻴرﻴز وزﻴر
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻋﺎم  ١٩٩١ﻤﺎ ﻨﺼﻪ" :أن اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﻜم اﻝﺸرق اﻷوﺴط اﻝﺠدﻴد ﺴوف ﺘﻜون

ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :اﻝﻨﻔط اﻝﺴﻌودي – اﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ – اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺔ – اﻝﻌﻘول اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ" ،وﺒﺎﻝرﻏم

ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻤﻐرﻀﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن
اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن ﻝﻬم ﻗدرة ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﻫو إﺒراز ﻤﺎ ﺘﺤدث ﺒﻪ وزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ
اﻷﺴﺒق ﺸﻤﻌون ﺒﻴرﻴز وآﻝﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ ).(١٣٠
وﺘﺠد اﻝرؤﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ – اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠدور اﻝﺘرﻜﻲ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﺼدى ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻪ
ﻝﻤﻠف "اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻌد اﻝﺴﻼم ،ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت" ،ﻴﺸﻴر اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺴﻌﻴد إﻝﻰ أن
"اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤطروﺤﺔ ﺤول ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻤﺘوﺴط ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴد اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﻌرض واﻝطﻠب ،ﻜﻤﺎ
ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜﻔﻰ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸر ﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤل ﺠذرﻴﺎً ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﻤدة ،ﻝذا اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤطروﺤﺔ واﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻲ وﻜذا ﻤﺸروع ﻤﺤطﺎت
اﻝﺘﺤﻠﻴﺔ اﻝﻨووﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻤﺠﺎﻻً ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم" ). (١٣١
وﻴﻌد ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺸروع اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ،وﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺸرق أوﺴطﻲ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ،ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻠم ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم واﻝذي ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻌﻠﻴﺎَ ﻋﻠﻰ اﻷرض ).(١٣٢
ﻴﻌﻤل ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﺠزء ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط واﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ،
وﻝو ﺘم إﻗرار ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻷﺘﺎح ﺒذﻝك اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘﻘدﻴم ﺤل ﺘﻘﻨﻲ ﻤﺜﻴر ﺤﻘﺎً ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ،ﻏﻴر أن اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن

ﺸﻌوب اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤداً ﻴﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ دون اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻤﺎ ﻗد ﻴﺨﺘﻔﻰ وراءﻫﺎ ﻤن
ﻨواﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻤﺼﻴر ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﺴﺘﺤددﻩ أوﻻً اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ).(١٣٣
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) ( محمود عبد الفضيل" ،مشاريع الترتيبات االقتصادية الشرق أوسطية – التصورات – المحاذير – أشكال المواجھة" ،المستقبل العربي ،العدد ،١٧٩
 ،١٩٩٤ص.٩١
131
) ( محمود عبد الفضيل" ،مشاريع الترتيبات االقتصادية الشرق أوسطية – التصورات – المحاذير – أشكال المواجھة" ،المستقبل العربي ،العدد ،١٧٩
 ،١٩٩٤ص.٩١
132
) ( سامر مخيمر ،خالد حجازي ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٩١
133
) ( حبيب عائب ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٦٥ – ١٦٤
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ﻓﺎﻷﻤل ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘدﺨل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺸﺌون اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﻓرض ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻜﻘوة اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸرق اﻷوﺴط ،واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎرﻋت
ﻤﻊ ﻨﺸوب ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ .ﻓﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﻤﻴﺎﻩ أﻨﻬﺎ ﺴﻼح ووﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻻﺴﺘ ارﺘﻴﺠﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻘﺘرح أﻨﻘرة ﻨﻘل اﻝﻤﺎء إﻝﻰ ﻋﻤوم اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻔﻀل اﻝﺨزاﻨﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎر ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول،
وﺘزوﻴد ﺘﻠك اﻝدول ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ وﻏذاﺌﻴﺔ ﺒﻔﻀل اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻴروﻴﻬﺎ ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻬد
اﻝﺴﺒﻴل ﻻﺴﺘرداد ﻤرﻜزﻫﺎ ﻜدوﻝﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻌد أن ﻓﻘدﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻤزق أوﺼﺎل اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﻨﺸﺄة
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ٕواﻝﻰ ﺠﺎﻨب رﻏﺒﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺘدﻋﻴم وﺘﻘوﻴﺔ دورﻫﺎ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﺘرﻴد
ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ اﻝﻤﺎء ﺒﺎﻝﺒﺘرول .وﻝﻨذﻜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد أن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺴﺘورد  %٥٠ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ وأن
 %٢٥ﻤن إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ وﻗود ﻤﺴﺘورد ﻤن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،وأن ﻓﺎﺘورة ﻤﺸﺘرﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط
ﻋﺎم  ١٩٩٠ﺒﻠﻐت  ٣,٥ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ). (١٣٤
وﺘرﺠﻊ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﺤول اﻝﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط إﻝﻰ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ
ﺒﺈﻨﺠﺎح اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﻬﻴدروﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻀطﻼع ﺒدور اﻝدول اﻝﻜﺒرى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً وﺴﻴﺎﺴﻴﺎً وﻫﻲ
ﺘﺜﺎﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻓظﺘﻬﺎ اﻗﺘراﺤﺎت ﻤﺤددة أﻻ وﻫﻲ ﻤﻴﺎﻩ
أﻨﻬﺎر ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ اﻷﻨﺎﻀول.
ﺸﻜل رﻗم ) (٢ﻴوﻀﺢ ﻤﺴﺎر أﻨﺒوب اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻤﻘﺘرح ،ﺤﻴث ﺘرﺠﻊ ﺒداﻴﺎت ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻴﺔ
إﻝﻰ ﺸﻬر ﻓﺒراﻴر /ﺸﺒﺎط ﻤن ﻋﺎم  ،١٩٨٧وأﺜﻨﺎء اﻝزﻴﺎرة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝوزراء
)(١٣٥

اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﺴﺎﺒق "ﺘورﺠوت أوزال" ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ

ﺤﻴث ﻗدم ﻓﻜرة ﻹﻨﺸﺎء ﺨطﻴن ﻷﻨﺎﺒﻴب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﻤﺘدان ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ

إﻝﻰ أﺠزاء أﺨرى ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط .
وﻤن ﺸﺄن ﻤﺸروع ﺨط أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم أن ﻴﺴﻤﺢ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬري ﺴﻴﺤﺎن وﺠﻴﺤﺎن ﻤﻊ ﺒﻠدان أﺨرى ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ) .(١٣٦وﻴﻨﺒﻊ ﻨﻬ ار ﺴﻴﺤﺎن وﺠﻴﺤﺎن وﻴﺠرﻴﺎن ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﻤﺎ داﺨل ﺘرﻜﻴﺎ وﻴﺘﺨذان ﻤﺴﺎرﻴن ﻤﺘوازﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺤول
ﺸﻤﺎل ﺠﻨوب إﻝﻰ أن ﻴﺼﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻋﻨد ﺨﻠﻴﺞ اﻻﺴﻜﻨدروﻨﺔ .وﻴﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘدﻓق اﻝﻨﻬرﻴن ﺤواﻝﻲ
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺘﺨطط ﺘرﻜﻴﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن  ٢٣,٠٧ﻤﻠﻴون م ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝري وﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ
 ٣٩,١٧ﻤﻠﻴون م
ً
اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ ،أﻤﺎ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ وﻤﻘدارﻫﺎ  ١٦,١ﻤﻠﻴون م ﻓﺘذﻫب إﻝﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط.
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( )Beschorener Natasha, Le rôte de L'eau dans la Politique Régionale de la Turqui in Maghreb Machrck, Paris,
1999, p. 50.
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) ( منذر خدام ،مرجع سابق  ،ص .٣١
136
) ( مجدي صبحى ،مشكلة المياه في المنطقة والمفاوضات متعددة األطراف الكراسات اإلستراتيجية يناير.١٩٩٢ ،
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وﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذا اﻝﺘدﻓق ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻐل) ،(١٣٧ﻋﻬدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﺒراون أﻨد روت
اﻨﺘرﻨﺎﺸﻴوﻨﺎل  Brown and Root Internationalﺒﺈﻋداد دراﺴﺎت ﺠدوى ﺘﻘﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺸروع ﺨط
أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻤﻴﺎﻩ) .(١٣٨وﺘﺸﻴر ﺒﻴﺎﻨﺎت دراﺴﺔ اﻝﺠدوى اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻋدﻫﺎ ﺒﻴت اﻝﺨﺒرة اﻷﻤرﻴﻜﻲ إﻝﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘوزﻴﻊ
ﻫذا اﻝﻔﺎﺌق وذﻝك ﻋﺒر ﻤﺴﺎرﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أوﻻً :ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﻘﺘرح ﺴﻴﻘوم ﺒﻀﺦ  ٣,٥ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴوﻤﻴﺎً ﻋﺒر ﺨط أﻨﺎﺒﻴب ﻴﻐطﻰ
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻘﺘرب ﻤن  ٢٧٠٠ﻜم وﺴﻴﺘراوح ﻗطر اﻷﻨﺒوب ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ وأرﺒﻊ أﻤﺘﺎر .وﺴوف ﺘﻘﺎم ﻤﺤطﺎت ﻀﺦ ﻋﻠﻰ
طول اﻝطرﻴق ﻝدﻓﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ اﻷ ارﻀﻲ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ،وﺴﺘﻘﺎم أﻴﻀﺎً ﻤﺤطﺎت طﺎﻗﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝﻤطﻠوﺒﺔ .وﺴﻴﻜون
ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب اﻝﻐرﺒﻲ ﻤن ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﺘﺼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ ﻋﻤﺎن وﺘﻤد اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﻤدن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﺤﻠب – ﺤﻤﺎﻩ
– ﺤﻤص – دﻤﺸق – وﺘوازى اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ وﺘﺼل إﻝﻰ ﻤدن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ :ﺘﺒوك
واﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻴﻨﺒﻊ وﻤﻜﺔ وﺠدة وﺘﻘدر ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺨط اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﻨﺤو  ٨,٥ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ.
وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴزود ﻫذا اﻝﺨط ﻋدد ﻴﺘراوح ﺒﻴن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺴﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴن ﺸﺨص ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺼل إﻝﻰ
 ٤٠٠ﻝﺘر ﻴوﻤﻴﺎً ﻝﻠﺸﺨص اﻝواﺤد).(١٣٩
ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب اﻝﺸرﻗﻲ )ﺨط اﻝﺨﻠﻴﺞ( :وﻴﻤﻜن أن ﻴﻤﺘد ﺨط اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﻴﺸﻤل ﻤدن :اﻝﻜوﻴت )ﺒﺎﻝﻜوﻴت(
واﻝدﻤﺎم واﻝﺨﺒر واﻝﻬﻔوف )ﺒﺎﻝﺴﻌودﻴﺔ( واﻝﻤﻨﺎﻤﺔ )ﺒﺎﻝﺒﺤرﻴن( واﻝدوﺤﺔ )ﺒﻘطر( ،وأﺒو ظﺒﻲ ودﺒﻰ واﻝﺸﺎرﻗﺔ ورأس
اﻝﺨﻴﻤﺔ واﻝﻔﺠﻴرة وﻋﺠﻤﺎن وأم اﻝﻘوﻴن )ﺒﺎﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة( وﻤﺴﻘط )ﺒﻌﻤﺎن( .وﺴﻴﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻝﻲ طول اﻝﺨط
ﻨﺤو  ٣٩٠٠ﻜﻴﻠو ﻤﺘر وﻴﻀﺦ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ  ٢,٥ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴوﻤﻴﺎً .وﻴﻘدر ﻋدد اﻝذﻴن ﺴﻴﺴﺘﻔﻴدون

ﻤن ﻫذا اﻝﺨط ﺒﻨﺤو ﺴﺘﺔ أو ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴن ﻨﺴﻤﺔ ،ﺤﻴث ﻴﺼل ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد إﻝﻰ  ٤٠٠ﻝﺘر ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴوﻤﻴﺎً.
وﺘﺸﻴر اﻝﺘﻘدﻴرات إﻝﻰ أن ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫذا اﻝﺨط ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  ١٢,٥ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ.
وﺴﻴﺤﺘﺎج ﺨط اﻝﺨﻠﻴﺞ إﻝﻰ ﻋدد أﻗل ﻤن ﻤﺤطﺎت اﻝﻀﺦ ﻋﻤﺎ ﺴﻴﺤﺘﺎﺠﻪ اﻝﺨط اﻝﻐرﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌواﻤل طوﺒوﻏراﻓﻴﺔ،
اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻌﻨﻰ إﻨﻔﺎﻗﺎً أﻗل ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻌﻤﺎﻝﺔ وﺘوﻝﻴد اﻝﻜﻬرﺒﺎء).(١٤٠
وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﻴﺴﺘﻐرق إﻨﺸﺎء اﻝﺨطﻴن ﺘﺴﻌﺔ أو ﻋﺸرة أﻋوام وﻤن ﺜم ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺒوﺼﻔﻬﻤﺎ ﻤن

اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى ،وﻋﻠﻰ ﻜل دوﻝﺔ أن ﺘطور ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ،وﻤن اﻝﻤزﻤﻊ ﺒﻨﺎء
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( )www.mfa.gov.tr
– (138) Rogers, Peter, "water: not as cheap as you think", Technology Review, 139, No. 8, November, 1986, pp. 30
34.
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) ( جوبس ستار ،دانيل ستول ،ترجمة أحمد خضر ،سياسات الندرة – المياه في الشرق األوسط ،مؤسسة الشراع العربي ،الكويت ، ١١٩٥ ،ص .١٢١
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( )Duna, Cem, Joyce R. and Daniel C., " The politics of Security – Water in the Middle East', west view press,
London and Bounder, 1988, p. 121.
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اﻝﺠزء اﻷﻜﺒر ﻤن ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أﻨﺎﺒﻴب أﺴطواﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺨرﺴﺎﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﺠﻬﻴز Pre-stressed
 concreteاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨﺸﺎء أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم.
وﺴﺘﻜون اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺨطﻴن ﻤﻴﺎﻩ ذات ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻝن ﺘﺘطﻠب ﺴوى ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺤدودة ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺘطﻬﻴر ﺒﺎﻝﻜﻠور .وﺴﻴﺨﺼص ﻫذا اﻝﻤﺎء ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻨزﻝﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝطﻠب اﻝﻤوﺴﻤﻲ
ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻗد ﻴﺘﻐﻴر ،إﻻ أﻨﻪ ﺴوف ﻴظل اﻝﺘدﻓق ﻓﻲ ﺨط اﻷﻨﺎﺒﻴب ﺜﺎﺒﺘﺎً طول اﻝﻌﺎم.
وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أﻴﻀﺎً أن ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻜل ﻤن اﻝﺨطﻴن ﻤﻊ اﻝﻤوارد اﻝﻤوﺠودة ﻻ أن ﻴﺘﻨﺎﻓس ﻤﻌﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل:
ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻬدف أن ﺘﺤل اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺘواﻓرة ﻤن اﻝﺨطﻴن ﻤﺤل اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋن طرﻴق إزاﻝﺔ ﻤﻠوﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺒﺤر.
وﻝن ﺘﻜون ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺸروع ﺤﺎﺌﻼً دون ﺘﻨﻔﻴذﻩ .ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺨرى ﻤﺜل إزاﻝﺔ

ﻤﻠوﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر) ،(١٤١إذ أن ﻤﺘوﺴط ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤن اﻝﺨطﻴن ﺘﺒﻠﻎ ﺤواﻝﻲ ٠,٨٤

دوﻻر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺨط اﻝﻐرﺒﻲ و  ١,٠٧دوﻻر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨط اﻝﺨﻠﻴﺞ ،وﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘل ﺒﻜﺜﻴر ﻋن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤدﻋوﻤﺔ
ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﺤطﺎت إزاﻝﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن اﻝﺨطﻴن ﺘﺸﻜل إﻀﺎﻓﺔ ﺠﻴدة ﻝﻠﻤوارد
اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
وﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸروع ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ .وﻴﻘﺘرح اﻷﺘراك أن ﻴﻜون ﺘﻤوﻴل
اﻝﻤﺸروع ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﻝﻺﻨﺸﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر وﺒﻨك اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﺨﺎﺼﺔ ،أو اﺘﺤﺎد ﻤﺎﻝﻲ )ﻜوﻨﺴرﺘﻴرم( ﻋرﻴض ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻨوك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ،
وﺘﺴﺘﺨدم ﺨطﺔ اﻝﺘﻤوﻴل ﻜذﻝك ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺴﺘﻜون اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة
ﻤن اﻝﺨط ﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن ﺼﻴﺎﻨﺔ أﺠزاء اﻝﺨط اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ داﺨل أراﻀﻴﻬﺎ).(١٤٢
وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن ﺜﻤﺔ ﺘﺄﻴﻴداً أﻤرﻴﻜﻴﺎً ﻝﻬذا اﻝﻤﺸروع ﻝﻐرﻀﻴن:
 -١ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻝﻌراق ٕواﻴران وﺴورﻴﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﻘوﻴﺔ ﻤوﻗف ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ.
 -٢إﺘﺎﺤﺔ ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﻼﻀطﻼع ﺒدور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤراﺤل اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع).(١٤٣
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺸروﻋﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤن اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ – اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻝﻜن اﻝﻌﻘﺒﺔ

اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝوﺤﻴدة ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤطﻠوب اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺸدﻴدة اﻝﺘﻨﺎﻓر إﻝﻰ ﺤد أن اﻝﻤرء ﻴﻤﻜن أن
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( )Duna, Cem, Turkeys peace pipeline, in : star R. Joyce and Stoll, Daniel, C. Op.Cit., pp. 119 – 124.
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ﻴزﻋم ﺒﺴﻬوﻝﺔ اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ إﻴﺠﺎد ﻗﺎﺴم ﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﺎ .واﻝﻤطﻠوب إذن ﻫو إﻗﻨﺎع ﻜل ﺒﻠد ﻤﺴﺘﻔﻴد ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ – واﻝﻜﺜﻴر
ﻤﻨﻬم أﻋداء ﻗداﻤﻰ – ﺒﺄن ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺘﺸﻐﻴل وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝﺸرﻴﺎن اﻝﺤﻴوي وﻝﻴس ﺨﻠق
رﻫﻴﻨﺔ أﺨرى ﺘﻠﺤق اﻷذى ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﺘدﻋو ﺤﻜوﻤﺔ ﺘرﻜﻴﺎ اﻵن اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ
ﻫذا اﻝﻤﺸروع وﺘﺘﻌﻬد ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻠم ﺸﻤل ﻜل اﻷطراف ﺒروح اﻝﺘﻌﺎون واﻻﺘﻔﺎق.
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻫﻨﺎك ﺜﻤﺔ ﻤﺨﺎوف ﻋرﺒﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻤن إﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻝﻤﺎ ﻴﻌطﻴﻪ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻤﻴزة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺸروع.
ﺸﻜل رﻗم ) (٣أﻨﺒوب اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻤﻘﺘرح

اﻝﻤﺼدر :ﺼﺒﺎح ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد ،وﻝﻴد ﻤﺤﻤود أﺒو ﺴﻠﻴم ،اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻷﻫرام١٩٩٨ ،
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صא)%ل :

ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌراض اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒق ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ ﻝﻌدة أﻤور أﻫﻤﻬـﺎ اﻝﻤـﺸﺎرﻴﻊ اﻹرواﺌﻴـﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن
ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ .
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل أﻗﺎﻤت ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻨﻬﺎ ) ﺴد ﻜﻴﺒﺎن  ،ﻗراﻗﻴﺎ  ،ﺴد أﺘﺎﺘورك  ،ﻨﻔق ﺸﺎﻨﻠﻲ أورﻓـﺎ
 ،ﺴد ﺒﻴرﺠﻴك  ،ﺴد ﻜﺎرﻜﺎﻤﻴش ( .
وﻴــرى اﻝﺒﺎﺤــث ﺒــﺄن إﻗﺎﻤــﺔ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ اﻝــﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺘﻘوم ﺒﺤﺠــز ﻜﻤﻴــﺎت ﻜﺒﻴـرة ﻻﺴــﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓــﻲ
اﻷﻋﻤــﺎل اﻝزراﻋﻴــﺔ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﺘــوﻓﻴر ﻜﻤﻴــﺎت ﻜﺒﻴـرة ﻤــن اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدف ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ إﻝــﻰ
ﺘﻌزﻴز وﺘﻘوﻴﺔ ﻨﻔوذ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ .
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴورﻴﺎ ﻓﻘد أﻗﺎﻤت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ وﻤﻨﻬـﺎ ) ﻨﻬـر اﻝﺨـﺎﺒور  ،ﻨﻬـر اﻝـﺴﺎﺠور  ،ﻨﻬـر اﻝﺒﻠـﻴﺦ (
 ،وﻜذﻝك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴدود وﻤﻨﻬﺎ ) ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ  ،ﺴد اﻝﺒﻌث  ،ﺴد ﺘﺸرﻴن  ،وﺴد اﻝﺤﺴﻜﺔ ( .
وﺘﻬدف ﺴورﻴﺎ ﻤن وراء ﻫذﻩ اﻝﺴدود اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﻴـﺎﻩ ﻨﻬـر اﻝﻔـرات وﺘوﻝﻴـد اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴـﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻸ ارﻀـﻲ
اﻝﺴورﻴﺔ .
وﻤـن اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺒﻤﻜـﺎن اﻹﺸـﺎرة ﺒــﺄن اﻝﻤـﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ اﻝـﺴورﻴﺔ ﻋرﻀـﺔ ﻝﻠﺘﻬدﻴــد واﻝﺨطـر واﻻﺒﺘـزاز اﻝـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤـن ﻗﺒــل
اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ .
وﻫــذا اﻝوﻀــﻊ ظﻬــر ﺠﻠﻴــﺎً ﻓــﻲ اﻝﺘــﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻨــدﻤﺎ أﻗــدﻤت ﺘرﻜﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗطــﻊ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻋــن ﺴــورﻴﺎ وﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﺴــد
أﺘﺎﺘورك ،ﺤﻴث ﺘﻀررت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات .
وﻤــن اﻝﻤــﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻠــم ﺘرﻜﻴــﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ وﻝــم ﻴﺘﺤﻘــق ﺤﺘــﻰ اﻝﻠﺤظــﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻤــﺸروع أﻨﺎﺒﻴــب اﻝــﺴﻼم اﻝﺘرﻜــﻲ
اﻝذي ﻴﻀﻤن ﺒﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻤﻴـﺎﻩ إﻝـﻰ دول اﻝـﺸرق اﻷوﺴـط واﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ ٕواﺴـراﺌﻴل ،وﺘﻌﺘﺒـر ﺘرﻜﻴـﺎ ﻫـذا
اﻝﻤﺸروع إذا ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻬو ﻤﺸروع ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻊ اﻝﻨﻔط وﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺒﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ .
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻤـﺸروع ﻜﺎﻨـت ﺘﻨـوي ﺘرﻜﻴـﺎ ﻤـن وراء إﻗﺎﻤﺘـﻪ أن ﺘﻔـرض ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻜﻘـوة إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻻ ﻏﻨـﻰ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝـﺸرق اﻷوﺴـط إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب رﻏﺒـﺔ ﺘرﻜﻴـﺎ ﻓـﻲ اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﻴـﺎﻩ
ﻝﺘدﻋﻴم وﺘﻘوﻴﺔ دورﻫﺎ اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ .
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د 
ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ )(١٩١٤م ﻝم ﺘﻜن ﻫﻨﺎك ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺜﺎر ﺤول اﺴﺘﺨدام
ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﺒﺴﺒب وﻗوع اﻝﻨﻬرﻴن ﻤن اﻝﻤﻨﺒﻊ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺼب ﺘﺤت ﺴﻴﺎدة دوﻝﺔ واﺤدة وﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ
اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،إﻻ أﻨﻪ وﺒﻌد ﺘﻔﻜك اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ )(١٩٢٣م واﻨﻔﺼﺎل ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻋن اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒﻌد
اﻝﺤرب ،اﺨﺘﺼت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺒﻊ واﻝﻤﺠرى اﻷﻋﻠﻰ ﻝدﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،واﺨﺘﺼت ﺴورﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠرى اﻷوﺴط ﻝﻠﻔرات،
واﺨﺘﺼت اﻝﻌراق ﺒﻨﻬر دﺠﻠﺔ وﺒﺎﻝﻤﺠرى اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﻔرات).(١٤٤
وﺘم وﻀﻊ ﺴورﻴﺎ ﺘﺤت اﻻﻨﺘداب اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻌراق ﺘﺤت اﻻﻨﺘداب اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ ،وﻤن ﺜم ﻋﻘدت ﺒﻌض اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
واﻝﻤﻌﺎﻫدات ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ ودوﻝﺘﻲ اﻻﻨﺘداب ﻓرﻨﺴﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﻨﻬرﻴن ﻤن أي ﺘﺼرف اﻨﻔرادي ﻝﺘرﻜﻴﺎ.
وﻗد ﻜﺎن اﻗﺘﺴﺎم ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻤوﻀﻊ ﺴوء ﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﻌواﺼم اﻝﺜﻼث) :أﻨﻘرﻩ – دﻤﺸق – ﺒﻐداد( وﻝم ﺘﻜن
اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﻤﻬﻴﺌﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﺒﺴﺒب اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ
اﻷﻜراد واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ،ﺜم اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﺘﺘر ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﺤول ﻝواء اﻹﺴﻜﻨدروﻨﺔ اﻝذي ﻀﻤﺘﻪ
أﻨﻘرة إﻝﻴﻬﺎ ﻋﺎم ١٩٣٩م.
وﻤن اﻝﻤﻌروف أن ﺘرﻜﻴﺎ ﻫﻲ اﻝﺒﻠد اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝذي ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺤﻴث أﺠﺎدت ﺘرﻜﻴﺎ اﺴﺘﺨدام
ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ )اﻝﻤﻴﺎﻩ( ﻜﺴﻼح اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻝﻴس ﻓﻘط ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﺒل ﻤﻊ دول أﺨرى ﻋرﺒﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
)(١٤٥

ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم

اﻝذي ﺴﺒق وأن ﺘﺤدﺜﻨﺎ ﻋﻨﻪ .

وﻴﻤﺜل ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴورﻴﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔوق أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌراق وﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻨﻬر اﻝﻔرات
ﻴﺠرى ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﻔوق ﻓﻲ طوﻝﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﻘطﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ) .(١٤٦ﻓﺎﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ
ﺸﺤﻴﺤﺔ واﻝﺴﻜﺎن ﻴﺘزاﻴدون ﺒﻤﻌدل أﺴرع ) %٣,٨ﺴﻨوﻴﺎً( وﻫﻰ ﻤن اﻝﻨﺴب اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم) .(١٤٧وﻫﻜذا ﺘﺒدو
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴن دول ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ إدارة وﺴوء ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﺴﻴق ﻝﻼﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد
اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬرﻴن أﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ أزﻤﺔ ﻨﻘص ﻤﻴﺎﻩ.
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ﻴرى اﻷﺘراك أن ﺒﻼدﻫم ﻫﻲ ﻤن أﻏﻨﻰ دول اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ وﻫﻲ ﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻔﻌل ،وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺨرﻴطﺔ ﺘرﻜﻴﺎ
اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻨﺠد أن ﻫﻀﺒﺔ آﺴﻴﺎ اﻝﺼﻐرى ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺸﺒﻜﺔ ﻤن ﻤﺌﺎت اﻷﻨﻬﺎر اﻝﻜﺒﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ واﻝﺼﻐﻴرة
ﺘروى اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ وﺘﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﺎﺒﺎت وﺴﻬول ﻤزروﻋﺔ .وﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻴﻨﺒﻌﺎن ﻤن
ﺘرﻜﻴﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨﻬر اﻝﺨﺎﺒور اﻝذي ﻴﻐذي ﺸﻤﺎل ﺴورﻴﺎ وﻴﺼب ﻓﻲ دﺠﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌراق وﻋﺸرات ﻤن اﻷﻨﻬﺎر اﻝﻔرﻋﻴﺔ
ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ .وﻫﻜذا ﻓﺈن اﻝﻬﻀﺒﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺼدر رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ.
وﻝﻘد أدرﻜت ﺘرﻜﻴﺎ – ﻤﻨذ وﻗت ﻤﺒﻜر أن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﺒﻌﻴد ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ دورﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻤﻊ دول
اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﻝﻴس دول اﻝﻐرب اﻝذي ظل ﻴرﻓﻀﻬﺎ ﻋﻀوًا ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺤﺘﻰ وﻗت ﻗرﻴب ،وﻫﻲ ﻝذﻝك

ﺴدا ،أﻜﺒرﻫﺎ ﺴد أﺘﺎﺘورك وﻫو ﻤن أﻜﺒر اﻝﺴدود ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
ﻗد اﺴﺘﻌدت وﺒﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات وﺤدﻩ واﺤدا وﻋﺸرﻴن ً
ﻝﺘﺤﻜم ﺒذﻝك ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ،وﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠرﻴﺎﻨﻪ ﺨﺎرج أراﻀﻴﻬﺎ.

وﻴﻤﻜن اﻝﻘول إن اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو اﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻻ ﺘرﺴم ﺘرﻜﻴﺎ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘط ﺒﺴﺒب ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻜﻬرﺒﺎء وري اﻝﻤزروﻋﺎت ٕواﻨﻤﺎ ﻹدراﻜﻬﺎ أن اﻝﻤﺎء ﺴﻼح أﺸد ﻓﺘﻜﺎً ﻤن
ﻤﻌﺎ ،وﻫو أﻗﻠﻬﺎ ﻀﺠﻴﺠﺎً وأﻜﺜرﻫﺎ ﻨظﺎﻓﺔ وﻝدﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﻜﺜﻴر ،واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن
اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﻨووﻴﺔ واﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ً
ﺘرﻜﻴﺎ ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻗدر أﻜﺒر ﻤن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وذﻝك
ﻋﺒر اﻻﺴﺘﺨدام اﻝواﻋﻲ ﻝﻸداة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ).(١٤٨

و :א)אع"8$وض!א%א 
إن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺘﻌرف ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼدر أوﻝﻰ ﻝﻠﻨﻔط .ﻝﻜن ﻓﻲ داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﻗﻀﻴﺔ اﺨرى
ﻫﺎﻤﺔ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ اﻻ وﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك اﻝﺸﺨﺼﻲ ،واﻝري ،وﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ
اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌد أﻜﺜر إﻝﺤﺎﺤﺎً .وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن ﺒﻠدان اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺄراﻀﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﺤﻠﺔ وﺘزاﻴد ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ،ﺘﺘﻔﺎﻗم
ﺨطورة ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ .وﺒﺴﺒب ﻫدر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ وﺘزاﻴد ﻤﻠوﺤﺔ وﺘﻠوث اﻹﻤدادات اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،ﺘﺘﺤول ادارة اﻝﻤﻴﺎﻩ
واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻝﻰ ﻫدف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﺒﺘزاﻴد اﻝﻨدرة ﻴﺘزاﻴد اﻝﻘﻠق ﺒﻴن اﻝﺨﺒراء واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﺒﻤﺎ ﻴؤدي
إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﺤدة اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن اﻝدول ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻗص اﻝﻤﺘوﻓر ﻤن اﻝﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
ﺤﻴﺎل ﻫذﻩ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺠد ﺘرﻜﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻗوي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺒﻠد اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻝﺸرق
اﻷوﺴط ﺒﻤﺼﺎدر ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺠوﻓﻴﺔ ﻏزﻴرة .ﻓﻀﻼً ﻋن أن ﻋدداً ﻤن أﻨﻬﺎر اﻝﻤﻨطﻘﺔ ورواﻓدﻫﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻤﻤﺎ
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ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤوارد .وﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻫذﻩ اﻝﻤوارد ﺒﺼورة أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﻋزﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ
ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﺴﻴطرة ّ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ طﻤوح ﻴﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﺨدام أﻋﻠﻰ ﻤواردﻫﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ).(١٤٩
إن أﻫم اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻲ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻫﻤﺎ ﻨﻬ ار اﻝﻔرات ودﺠﻠﺔ ،وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ .ﻨﺤو
 %٩٠ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات اﻝﺒﺎﻝﻎ طوﻝﻪ  ٢٨٠٠ﻜﻠم ﺘﺼب ﻓﻴﻪ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ .وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ أﻴﻀﺎً ﺘﺼب
ﻤن اﻷرض اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻷﻋﻠﻰ ﻤن ﻨﻬر دﺠﻠﺔ اﻝذي ﻴﺠري ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ اﻝﻌراق ﻋﻨد ﺴﻴزرﻩ ،ﻗﺒل أن ﺘﻀم

إﻝﻴﻪ رواﻓدﻩ اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن إﻴران .وﻴﻤر اﻝﻔرات ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻴدﺨل ﺴورﻴﺎ ﻋﻨد ﺠراﺒﻠس ،وﻴواﺼل ﺠرﻴﺎﻨﻪ
ﺒطول  ٦٨٠ﻜﻠم ﻝﻴدﺨل اﻝﻌراق ﻋﻨد اﻝﺒو ﻜﻤﺎل وﻓﻲ اﻝﻌراق ﻴﻠﺘﻘﻰ ﺒدﺠﻠﺔ وﻴﺸﻜﻼن ﻤﻌﺎً ﺸط اﻝﻌرب اﻝذي ﻴﺼب

ﻓﻲ اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ .وﺠود ﻫذﻩ اﻷطراف اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻫو اﻝذي زاد ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻔرات ﺘﻌﻘﻴداً.

ﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﻬرﻴن ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﻝدﻗﺔ ،وﻫﻲ ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ،ﺒﺴﺒب ﻋدم اﻨﺘظﺎم اﻝطﻘس واﻝﻤطر ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ .واﻝﻤﻌدل ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﺴب إﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻝﻴﺄﺘﻲ ﺘﻘدﻴر ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ دﻗﻴﻘﺎً.

ﺜم إن اﻹﺤﺼﺎءات ﺘﺨﺘﻠف ﻜذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﺼدر) .(١٥٠وﺒﻤوﺠب اﻝﺴﺠﻼت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻌطﻴﺎت

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠرى اﻝﺘرﻜﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨﺒﻊ ،ﻝﻠﻔﺘرة اﻝواﻗﻌﺔ ﺒﻴن  ١٩٣٧وﻨﻬﺎﻴﺔ  ،١٩٨٠ﻴﺒﻠﻎ
ﻤﻘدار اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺘدﻓق إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝﻔرات  ٣٠,٧ﺒﻠﻴون م ٣وﻝﻜن اﻝرﻗم اﻝذي ﺘﻌﻠﻨﻪ اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺴورﻴﺔ ﻫو
 ٢٨ﺒﻠﻴون م ٣ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ).(١٥١
ﻗدﻤﺎ،
إن اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻔﺘرة اﻝطوﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻌدل اﻝﺘدﻓق ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺎﻜل رﺌﻴﺴﻴﺔ ،أوﻻً :ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﻜﺜر ً

ﻜﻠﻤﺎ ﺼﻌب ﺘﺤدﻴد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﻴﺎﻩ.

ﺜﺎﻨﻴﺎً :إن اﺴﺘﺨدام ﻤﻌدل اﻝﺠرﻴﺎن ﻴﺨﻔﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎً ﻜﺒﻴ اًر ﺒﻴن ﺴﻨﺔ

وأﺨرى.

٣
ﺴﻨوﻴﺎ ،وﺒﻠﺦ ﺒـ
اﻝﻔرات ﻫو أﻜﺒر ﻨﻬر ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ .وﻝﻪ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﺜﻼﺜﺔ رواﻓد :اﻝﺴﺎﺠور ﻴزودﻩ ﺒـ  ١٢,٥ﻤﻠﻴﺎر م
ً

 ١٠ﻤﻠﻴﺎر م ٣واﻝﺨﺎﺒور ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  ١,٩ﻤﻠﻴﺎر م .٣ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘدﻴرات ﺠرﻴﺎن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻤن ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﻌ ارق
ﺘﺘراوح ﺒﻴن  ٢٠ﻤﻠﻴﺎر م ٣و ٢٩ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ).(١٥٢
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وﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﺴورﻴﺎ أوﻝﻰ اﻝدول اﻝﻨﻬرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﺒﺼورة ﻤوﺴﻌﺔ أن ﺘﻀﺒط ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات .وﻤرد ذﻝك إﻝﻰ ﻀﻌف
ﻤواردﻫﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻠﻌراق ،ﺜم ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ .وﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻫو اﻝﻤﺴؤول ﻋن إﻨﺸﺎء ﺴد
اﻝطﺒﻘﺔ أو اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ  ٤٠ﻜﻠم ﻝﻠﺠﻨوب ﻤن اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ :أﻤﺎ ﻤلء ﺒﺤﻴرة اﻷﺴد ﺒﺴﻌﺔ
 ١٤,٢ﺒﻠﻴون م ،٣ﻓﺒدأ ﺴﻨﺔ  .١٩٧٦وﻗد أﻨﺸﺊ اﻝﺴد ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠزراﻋﺔ وﻝﻘطﺎع اﻝطﺎﻗﺔ .وﻓﻲ ﻤﺤطﺔ اﻝطﺎﻗﺔ
ﺠﻴدا ،ﺤﻴن ﺘﻌﻤل دون طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ،إﻻ أﻨﻬﺎ
اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒـ  ٨ﺘورﺒﻴﻨﺎت ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  ١٠٠ﻤﻴﻐﺎوات .وﻜﺎن أداؤﻫﺎ ً
ﻻ ﺘﻨﺘﺞ إﻻ ﺜﻠث اﻝﻤﻘﺎدﻴر اﻝﻤﻘررة ﺒﺴﺒب ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻘﻨﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻷﺴد ﺒﻴن ﻓﺘرة وأﺨرى.

وﻓﻲ أواﺨر اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻨﻬﺠت ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻝﻠري واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ.
وﺴﻨﺔ  ١٩٨٠وﻀﻊ ﻤﺨطط ﻋﺎم ﺸﺎﻤل ﻴرﺒط ﻋدداً ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﻤﻬداً اﻝﺴﺒﻴل ﺒذﻝك إﻝﻰ ﻤﺸروع
ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ اﻷﻨﺎﻀول اﻝﻜﺒﻴر .وﺘﻀم اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺸروع  ١٣ﻤﺸروﻋﺎً ﺘﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻨﻬري اﻝﻔرات

ودﺠﻠﺔ .وﺒﻤوﺠب ﻤﺼﺎدر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﺘﺒﻠﻎ ﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ  ١٢ﺒﻠﻴون دوﻻر ،وﺘؤدي إﻝﻰ ري ﻤﺎ
ﻴﻘﺎرب  ١,٦ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر ،وﺘوﻝﻴد  ٧٥١٣ﻤﻴﻐﺎوات ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ .أﻤﺎ أول ﺘورﺒﻴﻨﺎت اﻝﺴد اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎن
ﻤﻘر ًار ﻝﻪ أن ﻴﺒدأ إﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻴﺎر .(١٥٣)١٩٩١
وأدى ﻗﻠق اﻝدوﻝﺘﻴن اﻝﻨﻬرﻴﺘﻴن اﻷﺨرﻴﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸروع إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻜﻨﻴﻜﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺴﻨﺔ .١٩٨٠
ﺘرﻜﻴﺎ ،ﺒل ﺘﻌﺘرف ﺒﺄن ﻝﺴورﻴﺎ
ودل ﻗﺒول ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘرى ﻓﻲ اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر
ً

واﻝﻌراق ﺤﻘﺎً ﻓﻴﻪ .وﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ١٩٨٩ﻜﺎﻨت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗد ﻋﻘدت  ١٤اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﺠزت ﻋن اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات .وﻤﻊ أن اﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت ﺜﻼﺜﻴﺔ ،إﻻ أن ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﺘرﺘﻴب ﻤﺘﻌدد اﻷطراف،

ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أن ﻻ ﺴﻠطﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻘدار اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻤن ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﻌراق ،وأن ذﻝك ﻝﻴس ﻤن اﻝﻀرورة
ﺘﺒطﺎ ﺒﻤﻘدار اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ .واﻝواﻗﻊ أن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎوض ﺜم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺸق
ان ﻴﻜون ﻤر ً
اﻝﺴوري اﻝﻌراﻗﻲ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ ﻜﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘورط ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
ﻋﻘدت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ١٩٨٧اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ،ﺘﻌﻬدت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺒﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﺎء ﻴﺒﻠﻎ ٥٠٠
م ٣ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ .وﺘرى دﻤﺸق أن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘدﺒﻴر ﻤؤﻗت ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻓﺘرة ﺨزان ﺴد أﺘﺎﺘورك ،رﻴﺜﻤﺎ
ﻴﺼﺎر إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ .وﻤﺎ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺴد ﺤدﻩ اﻷﻗﺼﻰ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﺠرﻴﺎن ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﻗﻊ دﻤﺸق إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺘﻪ
اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻫﻲ  ٧٠٠ – ٦٠٠م ٣ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
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اﻷزﻤﺔ:
إن اﻝﻤﺨﺎوف واﻝﺸﻜوك اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺠﻤﻊ طوال ﻋﺸر ﺴﻨوات ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﺒﻠﻐت ذروﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺤول ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر طﻴﻠﺔ ﺸﻬر،
 ١٣ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،١٩٩٠ﺤﻴن ﺒدأت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒﻤلء ﺨزان ﺴد أﺘﺎﺘورك ُ .
ﻝﻴﻌود إﻝﻰ اﻝﺠرﻴﺎن ﻓﻲ  ١٢ﺸﺒﺎط .١٩٩٠ ،أﺜﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻜﺎن اﻝﺠرﻴﺎن إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﺸدﻴد اﻻﻨﺨﻔﺎض ،ﻴﺠﻤﻊ
ﻤﻴﺎﻩ ﺜﻼﺜﺔ رواﻓد ﺼﻐﻴرة ،ﻫﻲ ﻏوﻜﺴو وﻋرﺒﺎن ،وﻨﻴزﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻐذي اﻝﻔرات ﻝﻠﺠﻨوب ﻤن اﻝﺴد .اﺤﺘﺠت دوﻝﺘﺎ
ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻝﻠﻀرر اﻝذي ﻨزل ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﻤﺎ .واﻝواﻗﻊ أن اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺠرﻴﺎن اﻝﻨﻬر ﺴﺒب اﺤﺘﺠﺎﺠﺎً
واﺴﻌﺎً ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻠﻪ .وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻋﺎد ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ ﻤﻘدارﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ،ﻜﺎﻨت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘطرح

ﻜﺴﺒب ﻤﺤﺘﻤل ﻝﺤرب ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ).(١٥٤

وأﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﺘظﻬر ﻨظرة ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ اﺜﻨﺘﻴن ﻤن ﺠﺎراﺘﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻋن دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝﺸرق اﻷوﺴط طوال ﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ .أﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﻗف ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻝﺘﺨوف .ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨظرة ﻫﻲ
أﻜﺜر اﻨطﺒﺎﻗﺎً ﻋﻠﻰ دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻝﻐرب ،ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة).(١٥٥

:א%אوא زא--0אدولאط 0
٣
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺤﺴب أﻏﻠب
إذا ﻜﺎﻨت اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴورﻴﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻋﺎم  ٢٠٠٠ﻫﻲ ﺒﺤواﻝﻲ  ١١ﻤﻠﻴﺎر م ً /

ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘرﻏب دوﻝﺔ اﻝﻌراق ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻝري
اﻝﻤﺼﺎدر ،واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ  ١٥,٧ﻤﻠﻴﺎر م/٣
ً

ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻤن أراﻀﻴﻬﺎ ﺘﺼل إﻝﻰ  ١,٩٥٢ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر ،ﻫو  ١٣ﻤﻠﻴﺎر م /٣ﺴﻨوﻴﺎً).(١٥٦
ﺒﻬذا ﻴﻜون ﻤﺠﻤوع اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺜﻼث ﻤن ﻤﺎء اﻝﻔرات ﻜﺤد أدﻨﻰ ﻫو:
 ٣٩,٧ = ١٣ + ١٥,٧ +١١ﻤﻠﻴﺎر م /٣ﺴﻨوﻴﺎً.

أﻤﺎ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﺤوض ﺤﺴب ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم) ،(٢ﻓﺘﺒﻠﻎ ٥٥,٧٦٣
ﻤﻠﻴﺎر م/٣ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻜﺒﻴ اًر وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘوﻓﻴر ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺴد اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺘزاﻴدة
وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝزﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة .
154

) ( جاء في " ،"The Survey of the Arab Worldفي االيكونوميست ١٢ ،أيار  ،١٩٩٠ص  ،١٠أنه "أصبح من المألوف  ...أن يقال أن الحرب
القادمة في الشرق األوسط يمكن أن تنشب حول الماء".
155

) ( فيليب روبنس ،مرجع سبق ذكره ،ص .١١٠ – ١٠٩
156

) ( د .نبيل السمان :حرب المياه من الفرات إلى النيل ،مرجع سابق ،ص .٤٩
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ٕواذا ﻋرﻓﻨﺎ أن ﻤﺘوﺴط اﻹﻴراد اﻝﺴﻨوي ﻝﻨﻬر اﻝﻔرات ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز  ٢٧ﻤﻠﻴﺎر م ،٣ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺠ اًز ﻤﺎﺌﻴﺎً ﻴﺒﻠﻎ
٣
٣
أﻜﺜر ﻤن ﻋﺸرة ﻤﻠﻴﺎرات م ﺴﻨوﻴﺎً ﻜﺤد أدﻨﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻝو ﻗﺒﻠت ﺘرﻜﻴﺎ ﺨﻔض ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤن  ١٥,٧ﻤﻠﻴﺎر م ﺴﻨوﻴﺎً

٣
إﻝﻰ  ١٢ﻤﻠﻴﺎر م
ﺨﻔض اﻝﻌراق ﺤﺼﺘﻪ ﻤن  ٢٠إﻝﻰ  ١٣ﻤﻠﻴﺎر م٣ﺴﻨوﻴﺎً).(١٥٧
ً
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺒﻌد أن ّ

ﺤﺎﻝﻴﺎ ،واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان
إن ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻼزﻤﺔ ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ً

اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ اﻝﺜﻼث – ﺴورﻴﺎ ،ﺘرﻜﻴﺎ ،اﻝﻌراق – ﺘﻔوق ﻜﻤﻴﺔ اﻝوارد اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻨﻬر ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﻤرة وﻨﺼف ،ﻓﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ
اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن رﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻔرات ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻴﺠب أﻻ ﺘﺘﺠﺎوز  ٢,٥ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر
ً
ﺘرﺘﻔﻊ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﺜﻼث اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،وﺤﺴب إﺤﺼﺎءاﺘﻬﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن أرﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴن ﻫﻜﺘﺎر).(١٥٨

ﻴﺤدد ﻓﻴﻪ ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ،
ٕواذا أﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺨر اﺘﻔﺎق ﻤﺎﺌﻲ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎّ ُ ،
وﻫو ﺒروﺘوﻜول ﻋﺎم ١٩٨٧م ،واﻝذي أﻗر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺘدﻓق ﻤﺎﺌﻲ ﻋﻨد اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ – اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ٥٠٠
م/٣ﺜﺎ ،وﻜذﻝك اﻻﺘﻔﺎق اﻝﺴوري – اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﻤﺒرم ﻋﺎم  ،١٩٩٠واﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋﻨد اﻝﺤدود
اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %٤٢ﻝﺴورﻴﺎ ،و %٥٨ﻝﻠﻌ ار .ﻓﺈن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝراﻫن ﻴﻌطﻲ ﺴورﻴﺎ ﺤﺼﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر
اﻝﻔرات ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ) ٦,٦٣٧ = (١٥,٧ × ٤٢ﻤﻠﻴﺎر م٣
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻷن ﻜﻤﻴﺔ  ١٥,٧ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
ً

اﻝﻤﺤررة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﻤن ﻗﺒل ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺘﻔﺎق اﻝﻤؤﻗت ﻝﻌﺎم  ١٩٨٧اﻝذي ﻨص ﻋﻠﻰ ﺘدﻓق
 ٥٠٠م/٣ﺜﺎ

). (١٥٩

وﺘﻘدر اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ أن  ٦,٦٢٧ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ﺴﻨوﻴﺎً ﻻ ﺘﻜﻔﻰ ﺴوى ﻝري  ٣٠٨آﻻف ﻫﻜﺘﺎر ﻤن

ﺘود ﺴورﻴﺎ رﻴﻬﺎ) ،(١٦٠أي ﺤواﻝﻲ ﻨﺼف اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ .
أﺼل  ٦٤٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ّ

وﺤﺴب ﻤﺼﺎدر أﺨرى ﻓﺈن ﻜل ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﻨﻘص ﻤن ﺤﺼﺔ ﺴورﻴﺎ ،ﻴﻌﻨﻰ ﺨروج  ٢٦أﻝف ﻫﻜﺘﺎر ﻤن
اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ أراض ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠزراع وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺨروج أﻜﺜر ﻤن  ١١٠آﻻف ﻫﻜﺘﺎر ﻜﺤد
ﺘود ﺴورﻴﺎ رﻴﻬﺎ ،وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ أراﻀﻲ ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ
أدﻨﻰ ﻤن أﺼل  ٦٤٠أﻝف ﻫﻜﺘﺎرّ ،

)(١٦١

.

157

) ( محمود سمير أحمد :معارك المياه المقبلة ،دار المستقبل العربي ،١٩٩١ ،القاھرة ،ص .٣٠
158
) ( د .نبيل السمان :حرب المياه من الفرات إلى النيل ،مرجع سابق ،ص  ،٤٩نقالً عن وزارة الري السوري ،الموسوعة المائية الدولية.
159

) ( المصدر السابق نفسه ،ص.٥٩
160

) ( د .وليد رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص .٥٦
) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفراـن مصدر سبق ذكره ،ص  ،٨٦نقالً عن رسالة محمد سعيد الصحاف ،وزير خارجية العراق إلى األمين العام لجامعة
161

الدول العربية ،بتاريخ  ٤كانون الثاني .١٩٩٤
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ٕواذا أﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺎ ﺴوف ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘطوﻴر
ﺠﻨوب اﻷﻨﺎﻀول )ﺠﺎب( ،ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻌﻘد اﻝﻘﺎدم ﻴﺼل إﻝﻰ  ٢٤ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻨوﻴﺎً) ،(١٦٢ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن
ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘرﻴب اﻝﻌﺎﺠل.
ﺜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ّ

ﺘﺒﻠور اﻷزﻤﺔ:
ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻋﺎم  ١٩٩٦دﺨﻠت اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻨﺤﻰ
ﺘﺴرب ﻤﻴﺎﻫﺎً
ً
ﺠدﻴدا ،ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت ﺘرﻜﻴﺎ ّ
ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﻤﺔ ،إﻀﺎﻓﺔ
ﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد وﺠود ّ
ﻤﻠوﺜﺔ ﻋﺒر ﻨﻬر اﻝﺒﻠﻴﺦ ﺘزﻴد ّ
ﻴﺸﻜل ﺨط اًر ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
إﻝﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ ،اﻷﻤر اﻝذي ّ
ﺤوض وادي اﻝﺒﻠﻴﺦ ﻜﺎﻓﺔ ،وﻤﺎ زاﻝت ﻫذﻩ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻝﺘدﻓق ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﻋﺎم ) .١٩٩٦وﻗد ﺒﻠﻎ
ﻤﻌدل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻴوﻤﻲ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن  ٣٥٠ﻀﻌف ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ،اﻷﻤر اﻝذي أﺜر ﻓﻲ
اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺤﻴوان ،وﻓﻲ ﺘﻠوﻴث ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب اﻝﺘﻲ ﺘروي ﺤواﻝﻲ ﻨﺼف ﺴﻜﺎن ﺴورﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻤﻴﺎﻩ
ﻨﻬر اﻝﻔرات( ).(١٦٣
وﻗد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن  ٥٠٠ﻤﻠﻎ ﺒﺎﻝﻠﺘر اﻝواﺤد ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻨﺴﺒﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺸواﺌب اﻝﻔوﺴﻔﺎت واﻝﻜﺎﻝﺴﻴوم واﻝﻤﻐﻨﻴزﻴوم واﻝﺒﻴﻜرﺒوﻨﺎت واﻝﻜﺒرﻴﺘﺎت واﻝﻨﺸﺎدر ،ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺴب ﺘﺸﻴر
وﺘؤﻜد إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺴﺒﺒت ﺒﺈﺘﻼف اﻝﻤوﺴم اﻝزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻲ وادي اﻝﺒﻠﻴﺦ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺼول ﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤواد اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝطﻴﺎرة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن  ٨٠٠ﻤﻠﻎ ﺒﺎﻝﻠﺘر ،ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ
اﻝﻤﻠوﺜﺔ اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎً).(١٦٤
اﻝﻤﻴﺎﻩ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر ّ
ﺒﻀﺦ ﻋﺸواﺌﻲ وﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﺤوض اﻝﺨﺎﺒور
وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٧ازدادت اﻷزﻤﺔ اﺸﺘﻌﺎﻻً ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ
ّ
ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن رأس اﻝﻌﻴن اﻝﺴورﻴﺔ ،اﻝﻤﻨﺒﻊ اﻝرﺌﻴس ﻝﻨﻬر اﻝﺨﺎﺒور ،ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى ﻏ ازرة اﻝﻨﻬر ﻤن
 ٤٠م/٣ﺜﺎ إﻝﻰ أﻗل ﻤن  ٣م/٣ﺜﺎ ،ﺜم إﻝﻰ ﺠﻔﺎﻓﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﺸﻬر ﺘﻤوز ﻋﺎم .(١٦٥)١٩٩٧

162

) ( د .نبيل السمان :حرب المياه من الفرات إلى النيل ،مصدر سبق ذكره ،ص .٥٦
163

) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،مصدر سبق ذكره ،من كلمة الوفد السوري في اجتماعات جامعة الدول العربية بتاريخ .١٩٩٦/٣/١٤
164

) ( المھندس عبد العزيز المصري) :عضو الوفد السوري في مكتب المياه الدولية في وزارة الري( ،لقاء أجرته معه صحيفة الثورة السورية ،مجلة
صوت فلسطين ،العدد  ،٢٤٠أيار  ،١٩٩٦دمشق ،ص .٢٢
165

) ( عادل حديدي :لماذا خسرنا نصف مليون طن من األقماح خالل الموسم الحالي في محافظة الحسكة ،ندوة عقدة في الحسكة ،يومي – ٣٠
 ، ١٩٩٧/٧/٣١ص.٤
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وﻓﻲ ﺘطور ﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘدﻫور اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ،ظﻬر إﻝﻰ ّﺤﻴز اﻝوﺠود ظﺎﻫرة اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻝﻤﺤﺎور اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة ،ﻓﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﺴﻜري واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ
ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ ٕواﺴراﺌﻴل) ،(١٦٦ﻗﺎﻤت ﺴورﻴﺎ ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻀﺎد ﻤﻊ إﻴران .وﻤﻊ دﺨول اﻝﻘوات اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴف ١٩٩٧

ﻤﺴﻠﺤﻲ ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜردي  ،PKKوﺼﻠت اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن
أراﻀﻲ اﻝﻌراق ،ﺒﺤﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ّ
ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘدﻫور ﻝم ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل.

وﻫﻜذا أﺼﺒﺤت ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺘﺄﺨذ أﺒﻌﺎداً إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻤﻊ وﺼول اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى

أﻀﺤت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎﺴم ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ واﻝﻌراق أﻜﺜر ﺼﻌوﺒﺔ وﺘﺸﺎﺒﻜﺎً وﺘﻌﻘﻴداً .إذ ﻝم ﻴﻌد ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺤل

اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ رﻀﺎ اﻝدوﻝﺘﻴن وﺤدﻫﻤﺎ ،ﺒل ﻴﺴﺘﻠزم رﻀﺎ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻤﺎ أﻴﻀﺎً).(١٦٧

ﺠدول رﻗم )(٣
اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات
اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ

ﺘرﻜﻴﺎ

ﺴورﻴﺎ

اﻝﻌراق

اﻝﻤﺠﻤوع

اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔذة /ﺒﺎﻝﻬﻜﺘﺎر

٣٠٠٠٠٠

١٩٤٠٠٠

١٢٠٠٠٠٠

١٦٩٤٠٠٠

اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ /ﺒﺎﻝﻬﻜﺘﺎر

١١٤٦٣٠٠

٥٤٢٢٧٥

٧٥٢٤٠٠

٢٨٤٠٩٧٥

ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬﻜﺘﺎر

١٤٤٦٣٠٠

٦٣٦٢٧٥

١٩٥٢٤٠٠

٤٠٢٤٩٧٥

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً

١٧,٤٠٠

١٣,٢٦٣

٢٥,١٠٠

٥٥,٧٦٣

٣
)ري +ﺘﺒﺨر( ﻤﻠﻴﺎر م  /ﺴﻨوﻴﺎً

٣
اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﺌدة ،ﻤﻠﻴﺎر م  /ﺴﻨوﻴﺎً

١,٧٠٠

٢,٤٧٣

٥,١٠٠

٩,٢٦٣

٣
ﺼﺎﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك وﺴطﻴﺎ ﻤﻠﻴﺎر م  /ﺴﻨوﻴﺎً

١٥,٧٠٠

١٠,٨٠٠

٢٠,٠٠٠

٤٦,٥٠٠

ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺼﺎﻓﻲ إﻝﻰ ﺠرﻴﺎن اﻝﻨﻬر

%٥٠

%٣٤

%٦٤

%١٤٨

اﻝﻤﺼدر  :د .ﻨﺒﻴل اﻝﺴﻤﺎن :ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن اﻝﻔرات إﻝﻰ اﻝﻨﻴل ،ﻤﺼدر ﺴﺒق ذﻜرﻩ ،ص  ،٤٩ﻨﻘﻼً ﻋن :وزارة اﻝري اﻝﺴورﻴﺔ،
اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وزارة اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﺴورﻴﺔ .
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) ( ديلي نيوز :صحيفة تركية يومية) ،مصدر عسكري رفيع المستوى يقول :إن المناورات العسكرية المشتركة بين تركيا وإسرائيل ستجري ما بين ١٥
–  ٢٥تشرين الثاني .١٩٩٧/٩/٢٠ ،١٩٩٧
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) ( وزارة الخارجية السورية :مصدر رسمي يقول) :سوريا تستغرب المشاركة األمريكية في المناورات التركية – اإلسرائيلية( صحيفة تشرين في
.١٩٩٧/٩/٣
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:א6א 9א א $نא)אع8$א>"-وضא%א 
ﻝم ﺘﻜن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ودﻴﺔ ،ﻓﻲ أي ﻴوم ﻤن اﻷﻴﺎم .ﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﺒﺎردة .واﻝواﻗﻊ أن
ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘ اررات واﻝﻤﻌﻠﻘﻴن ﻓﻲ أﻨﻘرة ﻨظروا إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﺒﺄﻨﻬﺎ أﻜﺜر ﺠﺎرات ﺘرﻜﻴﺎ ﺼﻌوﺒﺔٕ ،واﺜﺎرة.
ﻻ ﺸك ان ﻫﻨﺎﻝك أﺴﺒﺎﺒﺎً ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴق و ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻷﺘراك واﻝﺴورﻴﻴن ،و ﻤﻤﺎ زاد ذﻝك ﺘﻌﻘﻴداً
إﺤﺴﺎس اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴوري ﺒﺎﺴﺘﻼب ﺴﻨﺠق اﺴﻜﻨدروﻨﺔ ،اﻝﻤﻌروف ﺤﺎﻝﻴﺎً ﺒوﻻﻴﺔ ﻫﺎﺘﺎي اﻝﺘرﻜﻴﺔ .ﻤﺜل ﻫذا اﻹﺴﺘﻴﻼء
أﺴﺨط اﻝوﺤدوﻴﻴن اﻝﻌرب ،وﻤﻨظري ﺴورﻴﺎ اﻝﻜﺒرى ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوطﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن ،أو اﻝﻜﺜﻴرﻴن ﻤن اﻝﻨﺨﺒﺔ

اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ .إن اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻐﻀب واﻝﺤﻘد ﻨﺤو اﻷﺘراك ﻻﺤﺘﻼل اﻝﺴﻨﺠق ،ﻤﻤﺎﺜل ،وﻝو أﻨﻪ أﻗل ﺤدة ،ﻝردة
اﻝﻔﻌل ﻝﻔﻘد ﺠزء آﺨر ﻤن ﺴورﻴﺎ اﻝﻜﺒرى ،أي ﻓﻠﺴطﻴن.
وﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻜﺎن اﻝﺸك اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﻨزاع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻴﺸﺘد ﺒﻔﻌل اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن اﻝﺸرق واﻝﻐرب .وﻓﻲ ذﻝك ﻗﺎل
أﺤد اﻝذﻴن ﻜﺘﺒوا ﻋن اﻝﺸؤون اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ "أن اﻝﺤد ﺒﻴن اﻝﻜﺘﻠﺘﻴن اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ  ...ﻴﻤﺘد ﺒﺼورة أو ﺒﺄﺨرى
ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ").(١٦٨
وﺨﻼل اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻨﺸﺄت ﻗﻀﻴﺔ أﺨرى ﺠوﻫرﻴﺔ أﻓﺴدت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات .ﺘرﻜﻴﺎ
ﺘرﻴد ،وﻫو ﺤق ﻝﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ أن ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﻘﺎدﻴر أﻜﺒر ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝري
وﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤددة  .واﻋﺘراﻓﺎً ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺨﺎوف ﺴورﻴﺎ ﺒﺸﺄن ﺘﺄﺜﻴر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺤطﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘوﻝﻴد

اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ،ﻀﻤﻨت ﺘرﻜﻴﺎ ﺘدﻓق ﺤد أدﻨﻰ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ .وﻝﻜن ذﻝك ﻝم ﻴﺤل دون ﺤدوث
ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت دورﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر أﺜﻨﺎء اﻝﺴﻨﺔ.
ووراء ﻗﻀﻴﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ،ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أو اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ ،ﺴؤال آﺨر أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻫو:
أي اﻝدول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝطﺎﻤﺤﺔ ﻫﻲ ذات اﻝﺴﻴطرة اﻷﻋﻠﻰ .وﻻ رﻴب أن ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻔرات ﺸدﻴدة اﻝﻤ اررة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝﻠﺴورﻴﻴن ﻷن ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠرى اﻷﻋﻠﻰ .وﺒﺼرف اﻝﻨظر
ﻋن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ،ﻓﺈن ذﻝك ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘررات ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﺘرﻜﻴﺎ وﺤدﻫﺎ.
وﺴورﻴﺎ ﻗﻠﻘﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌرف أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﺴﺤب ﺒذات اﻝﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﺒﻬﺎ).(١٦٩
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) ( فيليب روبنس ،ترجمة :ميخائيل نجم خوري ،تركيا والشرق األوسط ،مكتبة مدبولى ،دار قرطبة للنشر والتوثيق واألبحاث ،١٩٩٣ ،ص .٦٤
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) ( المرجع السابق نفسه ،ص .٦٥
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#א)אعא و7א -
ﻴﻤﺘﻠﺊ اﻝﻤﻠف اﻝﺴوري اﻝﺘرﻜﻲ ﻤﻨذ اﻝﻘدم ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺎت واﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ – اﻷﻗﻠﻴﺎت
– اﻝﺘﺎرﻴﺦ – اﻝﻤﺎء .وﺘﻤﺜل اﻝﻤﻴﺎﻩ إﺤدى وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤدة اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎوﻤﺔ
واﺒﺘزاز ﺴورﻴﺎ وﺘﻤﺜﻠت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ .:
) (١ﻓﻔﻲ أواﺨر اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت – ﻗدﻤت ﻓرﻨﺴﺎ إﻝﻰ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻗﺘطﻌﺘﻬﺎ ﻤن ﺴورﻴﺎ )اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺤت اﻻﻨﺘداب
اﻝﻔرﻨﺴﻲ( وﻫﻲ ﻝواء اﻹﺴﻜﻨدروﻨﺔ وﺘﻀم ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤدﻴﻨﺘﻴن ﻫﻤﺎ إﺴﻜﻨدروﻨﺔ ٕواﻨطﺎﻜﻴﺔ ،وﻜﺎن ﺤرص
ﺠدا ﺒﺎﻝﺤﻘول واﻝﻤﻴﺎﻩ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤوﻗﻌﻬﺎ
ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻨظ اًر ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ ً
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ،وﻻ ﺘزال ﺴورﻴﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺨراﺌطﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر إﻗﻠﻴم اﻹﺴﻜﻨدروﻨﺔ
ﻀﻤن أراﻀﻴﻬﺎ).(١٧٠
) (٢ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت ﻗﺎﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺘﺤوﻴل ﻤﺠرى ﻨﻬر )ﻗوﻴق( اﻝذي ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﻴﻤر ﺒﺴورﻴﺎ واﻝذي
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺤﻠب ﻓﻲ اﻝﺸرب واﻝري ﻤﻤﺎ أﺜر ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝزراﻋﺎت واﻝري واﻝﺸرب ﻓﻲ ﺤﻠب.
) (٣ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﺨﺘﻠﻔت وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤواﻗف اﻝﻌداﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن )ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ( ﺤﻴث
ﺤﺎوﻝت ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺴورﻴﺎ ﻋﺴﻜرﻴﺎً ﻤن اﻝﺸﻤﺎل ﺴﻨﺔ ١٩٥٨م ﻝوﻻ وﺼول اﻝﻘوات اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن

ﺴورﻴﺎ ﺜم ﻗﻴﺎم اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻴن ﻤﺼر وﺴورﻴﺎ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋدة ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﻌراق ﺒﻤد ﺸﺒﻜﺔ

أﻨﺎﺒﻴب ﻨﻔط إﻝﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻋﺒر أراﻀﻴﻬﺎ رﻏم رﻓض ﺴورﻴﺎ ﻝطﻠب اﻝﻌراق .ﻜذﻝك ﻗﻴﺎم ﺴورﻴﺎ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻝﻸﺘراك داﺨل أراﻀﻴﻬﺎ وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻗﺎﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤﺼﺎدرة
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ.
) (٤اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﻨﺎوﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ  /اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒطول  ٨٧٧ﻜﻴﻠو ﻤﺘر ﻨظ اًر ﻝوﺠود اﻷﻜراد

واﺴﺘﻴطﺎﻨﻬم اﻝﺤدود ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻴﺘﻜﻠﻤون ﻝﻐﺔ واﺤدة وﻴرﺘﺒطون ﺒﻌﻼﻗﺎت ﻗوﻤﻴﺔ وﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ
ﺘوﻓر ﻝﻬم اﻷﻤن واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك .وﻝﻘد ظﻠت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻜردﻴﺔ ﻋﺎﻝﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن،

ﻓﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺸﻜو ﻤن ﺘﻘدﻴم ﺴورﻴﺎ ﻝﻠﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻸﻜراد ﻋﺒر اﻝﺤدود وﺴورﻴﺎ ﺘﺸﻜو ﻤن ﺘﻘدﻴم ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻝﻬم ﺤﻴث ﻜﺎﻨوا ﻤﺘﻤردﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺴورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝوﺤدة ﻤﻊ ﻤﺼر .ﻫذا إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دﻋم
ﺴورﻴﺎ ﻝﻠﻘﺒﺎرﺼﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬم ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺤﻴث ﻝم ﺘؤﻴد ﺴورﻴﺎ اﻝﺘدﺨل اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﻗﺒرص.
) (٥اﻝﻨزاع ﺒﺴﺒب ﻤﺸروع ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول )ٕ (GAPواﻨﺸﺎء ﺴد أﺘﺎﺘورك ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات،
ﺤﻴث ﺘﺸﻜﻠت ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻗطﺎر اﻝﺜﻼﺜﺔ )ﺘرﻜﻴﺎ – ﺴورﻴﺎ – اﻝﻌراق( وﻋﻘدت اﻝﻠﺠﻨﺔ  ١٦اﺠﺘﻤﺎع دون
أن ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أي اﺘﻔﺎق ﺜﻼﺜﻲ ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات واﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫو ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘرﻜﻴﺎ
ﻝﻌﻘد ﻤﻌﺎﻫدات ﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع.
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) (٦وأﺨﻴ اًر ﻓﺈن اﻝﻌراق ﺒﺨروﺠﻪ ﻤن ﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘوازن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻘوى ﻗد أﻓﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﻤﻀﻲ ﻗدﻤﺎً ﻓﻲ
ﻤﺨططﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ أﺨر ﻤدى ،وﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨزاع اﻝﻔراﺘﻲ ﻨزاﻋﺎً ﺘرﻜﻴﺎً/ﺴور ًﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﺘرﻜﻴﺎ
ﻝﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻨﻬر دﺠﻠﺔ).(١٧١

أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت أوﻝﻰ اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﺎت ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻋﻨدﻤﺎ ﺸرﻋت
ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺴد )اﻝطﺒﻘﺔ( ﻤن ﺴﻨﺔ )  ( ١٩٧٦ – ١٩٧٤ﺒدﻋم ﺴوﻓﻴﺘﻲ ﻤﺎﻝﻲ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺤﻴث ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ
ذﻝك اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺎد اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ وﺼوﻝﻬﺎ ﻤن ﻨﻬر اﻝﻔرات إﻝﻰ ) %٢٥ﺴﻨوﻴﺎً( ) ،(١٧٢ﻓﻜﺎﻨت اﻷزﻤﺔ
ﺒﻴن اﻝﻌراق وﺴورﻴﺎ ،ﺤﻴث ﻗﺎﻤت اﻝﻌراق ﺒﺘﻬدﻴد ﺴورﻴﺎ ﺒﺘدﻤﻴر ﺴد اﻝطﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﺒل وﻝم ﺘﻨﺘﻪ اﻷزﻤﺔ إﻻ ﺒﻘرار ﺴوري

ﺒﺘدﻓق ﻜﻤﻴﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌراق) .(١٧٣وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﺘوﺘر اﻝداﺌم ﺒﻴن
اﻝﺒﻠدﻴن اﻝذي ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ أﺴﺒﺎب أﻴدﻝوﺠﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
وﻗد ﺤﺎل اﻝﺨﻼف اﻝﺴوري اﻝﻌراﻗﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﻤﺤﺘدﻤﺎً ﺤﺘﻰ وﻗت ﻗرﻴب دون ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤواﻗف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ

ﻤواﺠﻬﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ،وﻤن اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻘﺎﻴض اﻝﻤﺎء ﺒﺎﻷﻤن ،وﻻﺸك أن ﻜل
ﺘﻠك اﻝﺘﺤرﺸﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن ﻤوﻀوع اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻤوﻗوﺘﺔ ﺘﻬدد ﺒﺎﻻﻨﻔﺠﺎر ﻓﻲ أي ﻝﺤظﺔ).(١٧٤
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﻌراﻗﻲ اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة وﻤﺘوازﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻏزو اﻝﻌراق ﻝﻠﻜوﻴت

ﻓﻲ أﻏﺴطس ١٩٩٠م اﻝﺘﻲ ﻨﺎﺼرﺘﻬﺎ ﻀد ﻋدوﻫﻤﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ﺴورﻴﺎ وﻝﻜن اﻝﻨظﺎم اﻝﻌراﻗﻲ ﺨﺴر ﺒﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎﻝم
أﺠﻤﻊ وﺴﻤﺤت ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻘواﺘﻬﺎ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر اﻝﻜوﻴت ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩١م وﻴﺴرت ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻘوات اﻝﺘﺤﺎﻝف
اﻻﻨطﻼق ﻤن أراﻀﻴﻬﺎ ﻝﻀرب اﻷﻫداف اﻝﻌراﻗﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺒب اﻝﻌراق أﺜﻨﺎء ﺨﻼﻓﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ أن ﺘﺘﺤرر
ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن ﻀﻐوط ﺸدﻴدة ﻜﺎن ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻝو أن ﻫﺎﺘﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﻗد اﺘﺤدﺘﺎ ﻤﻌﺎً ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ

اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺜرت وﺘؤﺜر ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺼل ﻝﻠﻘطرﻴن اﻝﻌرﺒﻴﻴن ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات).(١٧٥
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) ( رمزى سالمة ،مرجع سابق ،ص .١٢٤
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א:א*#אא ون@وא)אع 
ﻤﻨذ أواﺨر اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻨﺘﻬﺠت ﺘرﻜﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔرات ﻝﻠري واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ،
وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨٠وﻀﻊ ﻤﺨطط ﻋﺎم ﺸﺎﻤل ﻴرﺒط
ﻋددا ﻤن اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬر ﻤﻤﻬداً
ً
اﻝﺴﺒﻴل ﺒذﻝك إﻝﻰ ﻤﺸروع ﺘطوﻴر ﺠﻨوب ﺸرق اﻷﻨﺎﻀول)ﻏﺎب( ).(١٧٦

وأدى ﻗﻠق ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻤن ﺠراء ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸروع اﻝﺘرﻜﻲ إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ  .١٩٨٠ورﻏم ﻋﻘد
) (١٦اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻝﺘﻠك اﻝﻠﺠﻨﺔ ،إﻻ أﻨﻬﺎ ﻋﺠزت ﻋن اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات).(١٧٧

ورﻏم ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم  ١٩٨٧ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ،ﺘﻌﻬدت ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺒﻀﻤﺎن ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋﻨد

اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﻤﻌدل  ٥٠٠م/٣ﺜﺎ ﻜﺤد أدﻨﻰ ،واﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘدﺒﻴ اًر ﻤؤﻗﺘﺎً ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻤلء

ﺘﺤل.
ﺴد أﺘﺎﺘورك ،رﻴﺜﻤﺎ ﺘﺼدر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ،إﻻ أن اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﻝم ُ ّ
ذروة اﻷزﻤﺔ:

وﻓﻲ  ١٣ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ/ﻴﻨﺎﻴر ﻤن ﻋﺎم  ،١٩٩٠ﺒﻠﻐت اﻷزﻤﺔ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ذروﺘﻬﺎ ،ﻋﻨدﻤﺎ أﺸرف اﻝرﺌﻴس
ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﻔﺎل ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﻤدة ﺸﻬر ﻜﺎﻤل ﻤن  ١٣ﻜﺎﻨون
اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﺘورﻏوت أوزال ﺒﻨﻔﺴﻪ
ً
)(١٧٨
ﺴد أﺘﺎﺘورك.
اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻝﻰ  ١٣ﺸﺒﺎط ﻤن اﻝﻌﺎم ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺒﺤﺠﺔ ﻤلء ّ

ورﻏم إدﻋﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘطﻊ ﻫذﻩ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ،وﻝﻴس ﻝﻬﺎ أي طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ)،(١٧٩
إﻻ أن ﻫذا اﻹﺠراء ﺠﺎء ﻜﺄﺴﻠوب ﻀﻐط ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻌراق وﺴورﻴﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﺘواﺠد اﻷﻜراد ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﻤﺎ،
وﻜذﻝك ﻤﻨﻊ ﺘﺴﻠل اﻷﻜراد اﻝﻤﻌﺎدﻴن ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺘرﻜﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ) .(١٨٠وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻋﺎد ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ
ﻤﻘدارﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻜﺎﻨت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘطرح ﻜﺴﺒب ﻤﺤﺘﻤل ﻝﺤرب ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ).(١٨١
وﻜﺎﻨت ﺘرﻜﻴﺎ اﺨﺘﺎرت ﻝﻌﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻫذﻩ ﻓﺘرة اﻝﺸﺘﺎء ،ﺤﻴن ﺘﻜون ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ
ذروﺘﻬﺎ وﻝو أﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﻝﻜن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠري ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﻓﺼول اﻝﺴﻨﺔ ،ﻴﻀﺎف إﻝﻰ
ذﻝك أن اﻝﺘﺒﺨر ﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء ﻴﻜون ﻓﻲ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤزارﻋﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ
176

) ( فيليب روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .١٠٩
177

) ( د .طارق المجذوب ،العالقات العربية – التركية الراھنة ،التعاوني العربي التركي في مجال مشاريع البنية التحتية ،المياه والطاقة الكھربائية( ،مجلة
المستقبل العربي ،العدد  ،١٨٨تشرين  ،١٩٩٤بيروت ،ص.٨٠ – ٧٩
178

) ( د .نبيل السمان :حرب المياه من الفرات إلى النيل ،بدون مكان وال تاريخ طبع ،ص .٢٧
179

) ( مجدي شندي :الصراع القادم في الشرق األوسط ،دار المعارف ،القاھرة ،١٩٩٢ ،ص .٩٠
180

) ( الفايننشال تايمز.١٩٩٠/١/١٨ :
181

) ( األيكو نوميست.١٩٩٠/٥/١٢ :
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واﻝﻌراق ﻓﻲ ﺤدﻫﺎ اﻷدﻨﻰ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤدت إﻝﻰ اﻝﺘﻌوﻴض ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،ﻋﺒر ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔ ارت
إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻤن  ٢٣ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ  ١٩٨٩إﻝﻰ  ١٣ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،١٩٩٠ﺒﻤﻘﺎدﻴر أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻌﺎدة ﻤن ﺨﻼل
إطﻼق اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن ﺴدﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻓﻲ ﻜﻴﺒﺎن وﻗﺎراﻗﺎﻴﺎ).(١٨٢
إﻻ أﻨﻪ وﺒﻌد إﻗﻔﺎل ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﻤدة ﺸﻬر ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻋﺎم  ،١٩٩٠ﺒدت ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘﺄﺜر واﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،وﺒﻌد أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن ﺒدء اﻝﻘطﻊ ﻝم ﻴﻌد ﻴﻌﻤل ﻏﻴر واﺤد ﻓﻘط ﻤن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺘورﺒﻴﻨﺎت ،ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻗطﻊ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴن اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻋن اﻝﺴﻜﺎن ،ﻜﻤﺎ ﺤدﺜت أﻀرار ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺒﺎﻝزراﻋﺔ
أﻴﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎض ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ﻋﻨد اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ أﻗل ﻤن ٢٠٠
اﻝﺴورﻴﺔ واﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ
ً
م/٣ﺜﺎ).(١٨٣

وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺘﻲ ُﻤﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤزارﻋون واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،ﺸﺠﺒت ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻫذﻩ
اﻝﺨطوة ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺘﺎ ﺒﺘﻨظﻴم اﺤﺘﺠﺎج واﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،وﻗد ﻗدرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ
اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺤﺠم اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻀدﻫﺎ ﺤﺘﻰ أﻴﺎر  ١٩٩٠ﺒﻨﺤو  ٤٠٠ﻤﻘﺎﻝﺔ ،وﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺔ
ﻝﺘرﻜﻴﺎ).(١٨٤
ﺼرح
إزاء اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ واﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻐﺎﻀﺒﺔ واﻝﻤﺴﺘﻨﻜرة ﻝﺤﺠز ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻝﻤدة ﺸﻬر ﻜﺎﻤلّ ،
اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘورﻏوت أوزال" :إن ﺘروﻴﺞ اﻝﺸﺎﺌﻌﺎت ،ﺤول أن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﺘﻜون داﻓﻌﺎً ﻝﻠﺼراع ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ
وﺠﺎراﺘﻬﺎ ،ﻫو وﻫم ﻜﺎذب ،إن ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺴد أﺘﺎﺘورك ﺒﺎﻝﺠﻼد اﻝراﺒض ﻓوق رﻗﺎب ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،ﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻠﺼورة
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ( ).(١٨٥
ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻔت ﺘرﻜﻴﺎ رﺴﻤﻴﺎً أن ﻴﻜون ﻗد ﺤدث اﻨﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،أو أن ﺘﻜون ﺒﻌض

اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻗد ﺘﻀررت ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘوﻗف ﺠرﻴﺎن اﻝﻨﻬر).(١٨٦

ﻜﻤﺎ أرﺴﻠت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ وﻓداً ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺴﻴد ﻨﺠﺎﺘﻲ أوﺘﻜﺎن ،ﻤدﻴر ﻋﺎم اﻝﺸؤون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ و ازرة

اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻓﺠﺎب اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ طوﻝﻪ وﻋرﻀﻪ ،وﻋﻘد ﻋدة ﻤؤﺘﻤرات ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺨﻼل ﺠوﻝﺘﻪ ﺘﻠك ،ﻨﻔﻰ
ﺨﻼﻝﻬﺎ وﺠود أزﻤﺔ ﺒﻴن ﺒﻼدﻩ وﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق).(١٨٧
182

) ( فيليب روبنس :تركيا والشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .١١٢
183

) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على المياه في الشرق األوسط ،رياض الريس للكتب والنشر ،الطبعة األولى ،حزيران ،١٩٩٦ ،لندن،
بيروت ،ص.٢٦
184

) ( فيليب روبنس :تركيا والشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص  ) ١٠٦مقابلة أجراھا فيليب روبنس مع دبلوماسي مقيم في أنقرة ،بتاريخ  ٩أيار
.(١٩٩٠
185

) ( السفير :صحيفة لبنانية يومية ،بيروت.١٩٩٠/١/١٩ ،
186

) ( صحيفة تركيا Turkish Daily News :الناطق باسم وزارة الخارجية التركية مراد سونغر.١٩٩٠/٢/١٥ ،
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ورﻏم ﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﺤﺠم اﻷزﻤﺔ وﻤﺨﺎطرﻫﺎ ،ﻋﺒر ﺸرح وﺠﻬﺔ ﻨظرﻫﺎ ﻝﻜل
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،إﻻ أﻨﻬﺎ رﻓﻀت ﺘﻘدﻴم أﻴﺔ ﺘﻨﺎزﻻت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺨﺼوص ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻓﻘد رﻓﻀت اﻗﺘراح
و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﻘﺼﻴر ﻤدة ﻗطﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴوﻤﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم) ،(١٨٨وذﻝك ﺒﻌد أن رﻓﻀت اﻝدﻋوات
اﻝﺴورﻴﺔ واﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ﻝﺨﻔض ﻤدة اﻝﻘطﻊ إﻝﻰ اﻝﻨﺼف).(١٨٩

زא%א -אدولא 
ﺒﻌد أن ﺘﻨﺎﻗﻠت وﻜﺎﻻت اﻷﻨﺒﺎء ﺨﺒر ﺘوﻗﻴﻊ ﺘﺎﻨﺴو ﺸﻴﻠﻠر ،رﺌﻴﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
 ،١٩٩٥/١/٢٠ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺸرﻜﺎت أوروﺒﻴﺔ و  ٤٤ﻤﺼرﻓﺎً ﻝﺘﻤوﻴل ﺴد ﺒﻴرﺠﻴك ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات،
واﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ إﻨﺸﺎء ﺴد ﻗرﻩ ﻗﺎﻤش أﻴﻀﺎً) ،(١٩٠طﺎﻝﺒت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ

أﻋدﺘﻬﺎ ﻝﺘﻌرض ﻋﻠﻰ
ﻤوﻗف ﻋرﺒﻲ ﻤوﺤد ﻀد اﻹﺠراءات اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﻋﺒر ﻤذﻜرة رﺴﻤﻴﺔ ّ
وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻌرب ،واﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﺠب ﻗﻴﺎم ﺘرﻜﻴﺎ أﻴﻀﺎً ﺒﺘﻤرﻴر ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ اﻝﻤﻠوﺜﺔ إﻝﻰ

ﺘﺨرب ﻤﺴﺎﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷراﻀﻲ
اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻠﺸرب أو ﻝﻠري ،وﺘﺴﻲء ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻜﻤﺎ ّ
اﻝزراﻋﻴﺔ وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ).(١٩١
ٕوازاء اﻝطﻠب اﻝﺴوري ،أﻜدت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن أﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎم ﻋﺼﻤت ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت،
دﻋﻤﻬﺎ ﻝﺤق ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﺒﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻤن ﺨﻼل ﻝﻘﺎء اﻷﺨﻴر ﺒﺎﻝﺴﻔﻴر اﻝﺘرﻜﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة) .(١٩٢وﻓﻲ
 ١٩٩٦/٢/١٤أﻜد ﻤﺠﻠس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ )دﻋم ﺤﻘوق اﻝﺒﻠدﻴن اﻝﻌرﺒﻴﻴن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ
واﻝﻔرات ،ﻜﻤﺎ دﻋﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻤﻤﻜن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺜﻼث
اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،ﺘﻀﻤن اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻘﺴﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ( ) ،(١٩٣وﻜذﻝك ﻤﻨﺎﺸدة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻝرﺒط ﺘﻘدﻴم أﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدات أو ﻗروض ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ

187

) ( القبس :صحيفة يومية كويتية ،الكويت.١٩٩٠/١/١١ ،
188

) ( وكالة األنباء في أنقرة .١٩٩٠/١/٣٠
189

) ( د ،وليد رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص .٤٧ – ٤٦
190

) ( جمھوريت.Cumhuriyet :١٩٩٥/١٢/١٠ :
191

) ( الثورة :صحيفة يومية سورية ،دمشق.١٩٩٦/٣/٨ ،
192

) ( علي جمالو :ثرثرة حول فوق الفرات ،مصدر سبق ذكره ،ص .٢٧
193

) ( وزارة الخارجية السورية :نص قرار مجلس الجامعة العربية بشأن نھري دجلة والفرات ،والمنشور في الصحف السورية بتاريخ .١٩٩٦/٣/١٥
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اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﺒﺎﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﺴﺒق ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ اﻷﺨرى ،وﻓق أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،وﻜذﻝك وﻗف
ﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻠوﺜﺔ إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ).(١٩٤
وﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺸﻬر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم  ،١٩٩٧اﺴﺘﻀﺎﻓت ﺴورﻴﺎ اﻝﻨدوة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ،اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،واﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،وﻗد أﻜد اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴون اﻝﻌرب ﺘﻀﺎﻤﻨﻬم ﻤﻊ
ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات وﻜذﻝك دﻋم ﻤوﻗف اﻝﻌراق أﻴﻀﺎً).(١٩٥

אدא"-ولא%א 
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻨﻘل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،إﻻ أن ﺘرﻜﻴﺎ ﻝم
ﺘﺘراﺠﻊ ﻋن ﻤواﻗﻔﻬﺎ أو ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬرﻴن ،ﻨظ اًر ﻝﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸروع )ﺠﺎب( ﻤن

ﺠﻬﺔ ،وﺘزاﻴد اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎطراد ﺒﻔﻌل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى).(١٩٦

ﺼم اﻵذان ،ﺒل وﺼل
وﻝم ﻴﺘوﻗف رد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝدﻋوات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺴورﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻋﻨد ﺤد ّ
اﻷﻤر ﺒوزﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ دﻨﻴز ﺒﺎﻴﻜﺎل ﻷن ﻴﻬدد ﻗﺎﺌﻼً) :اﻝﺒﻌض ﻴﻌﺘﻘد ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ
ﻝﻐﺴل اﻝﻴدﻴن ﻤن دﻤﺎء اﻹرﻫﺎب ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌرف أن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻹرﻫﺎب ﻫذﻩ ﻝن ﺘﺤل أﺒداً ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎوﻤﺎت( ).(١٩٧

ﺜم ﻤﺎ ﻝﺒﺜت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ أن أﺘﺒﻌت ﺘﻬدﻴداﺘﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﻔض ﻤؤﻗت ﻝﺤﺼﺔ ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝﻔرات ،ﺤﻴث ﺘم
ﺨﻔض ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻤدة أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ ﻋطﻠﺔ ﻋﻴد اﻷﻀﺤﻰ اﻝﻤﺒﺎرك ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎن  ،(١٩٨)١٩٩٦وﻜذﻝك دﻓﻊ ﻤﻴﺎﻩ
ﻤﻠوﺜﺔ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤواد اﻝﺴﺎﻤﺔ إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ،ﻋﺒر ﻤﺠرى وادي اﻝﺠﻼب )اﻝﺒﻠﻴﺦ( ﻤن اﻝﻌﺎم ﻨﻔﺴﻪ).(١٩٩
ﻴﻌﺘﻘد ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن أﻨﻪ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات )ﺠﻨون اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﻤﻴﺎﻩ( ) ، (٢٠٠ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺤﻘوق واﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،وﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻷﻨﻬﺎر ،ﻜﻤﺎ أن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺴﺘﻨﻔد اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺠب.
194

) ( د .وليد رضوان ،مصدر سبق ذكره ،ص .٤٨
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) ( تشرين صحيفة يومية سورية ،دمشق ،١٩٩٧/٢/١٨ ،خطاب عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب السوري وكذلك كلمات رؤساء الوقود.
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) ( سامر مخيمر ،خالد حجازي ،أزمة المياه في المنطقة العربية ،ساسلة عالم المعرفة ،العدد  ،٢٠٩الكويت ،ذو الحجة ١٤١٦ھـ ،أيار ١٩٩٦م،
ص.١١٢
197

) ( دنيز بايكال :مؤتمر صحفي في أنقرة.١٩٩٥/١٢/٣ ،
198

) ( السفير ،بيروت.١٩٦٦/٤/٢٥ ،
199

) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،مصدر سبق ذكره ،ص  .٤٦ – ٤٥نقال من د .وليد رضوان :مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،مصدر سبق ذكره،
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صא)%ل :
ﻋﺎﻝﺞ اﻝﻔﺼل اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات ﺤﻴث ﺘطرق إﻝﻰ اﻷوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﺴﺎدت ﻗﺒل اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ١٩١٤م ،ﺤﻴث ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك أي ﺤروب أو ﻨزاﻋﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤول ﻨﻬر
اﻝﻔرات ﺒﺴﺒب وﻗوع ﻫذﻩ اﻝدول أي ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﺘﺤت اﻝﺤﻜم اﻝﺘرﻜﻲ ،وﻝﻜن ﺒﻌد ﻫزﻴﻤﺔ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺤرب
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ وﺘﻔﻜﻜﻬﺎ ﻋﺎم ١٩٢٣م ،وظﻬور اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻜراد وﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺎﺴم
اﻝﻤﻴﺎﻩ أﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ دول اﻝﺤوض .
إن ﻤوﻗﻊ ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺠﺎﻓﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﺠﺎﻓﺔ واﻝزﻴﺎدة اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﺘﺘطﻠب ﺘوﻓﻴر ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴرة
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻓﺈن ﺴورﻴﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨدرة ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻫذا ﺒﺠﺎﻨب اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝزراﻋﺔ ﻤﻤﺎ
ﻴﺘطﻠب ﺘوﻓﻴر ﻜﻤﻴﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺴﻜﺎن .
إن ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﺔ وراء ﺘﻤﺴك ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﺴﻴطرة واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات راﺠﻊ إﻝﻰ إدراك ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻨذ
وﻗت ﺒﻌﻴد ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ودورﻫﺎ ﻜﻌﺎﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﻫذا اﻝوﻀﻊ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ  ٢١ﺴداً ﻋﻠﻰ

ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن أﺠل ﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬروﻤﺎﺌﻴﺔ .

ﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت دول اﻝﺤوض أي ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﺘﺒﻠﻎ ﺤواﻝﻲ  ٣٩,٧ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎم
 ٢٠٠٠وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺼل إﻝﻰ  ٥٥ﻤﻠﻴﺎر م ٣ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،وﻫذا ﻴؤﻜد ﻀرورة زﻴﺎدة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
ﻓﻲ دول اﻝﺤوض .
وﻨﻠﺤظ ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ري  ٢,٥ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﺤﻴن أن
اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤزروﻋﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻫﻲ ﺤواﻝﻲ  ٤ﻤﻠﻴون ﻫﻜﺘﺎر .
وﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺒداﻴﺔ ظﻬور أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ ﻋﺎم ١٩٩٦م ،اﻝذي ﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺘﺴرﻴب ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻠوﺜﺔ وﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ ﻋﺒر ﻨﻬر اﻝﺒﻠﻴﺦ ،واﻝﺘﻲ ﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻷﻀرار ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ .
وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻜﺎن ﻴﺸوﺒﻬﺎ اﻝﺘوﺘر واﻝﻘﻠق وﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ
اﻷوﻀﺎع اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،ﻫذا ﺒﺠﺎﻨب ﺘﺤوﻴل ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻨﻬر ﻗوﻴق اﻝذي ﻴروي ﻤدﻴﻨﺔ
ﺤﻠب ،وﻜذﻝك ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻝﻜردﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ودور ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﺸﻌﺎل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
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) ( ھيثم كيالني :العنف والمياه :دراسة مستقبلية ،مجلة كلية الملك خالد العسكرية ،الرياض ،العدد  ،٢٨صيف عام  ،١٩٩٢ص .٢٢- ١٨
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إن إﻗدام ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﺠﺎب اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴﺘﺼﻼح ﻤﺴﺎﺤﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ وري أراﻀﻴﻬﺎ
وﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻀر ﻜﺜﻴر ﺒﺎﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎن ﺴورﻴﺎ وﻝﻜن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺼر ﻋﻠﻰ
إﻗﺎﻤﺔ ﻫذا اﻝﻤﺸروع اﻝﻀﺨم ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن ﻫﻨﺎك  ١٦اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﻘد ﺒﻴن دول اﻝﺤوض ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﺸروع ،وﻝﻜن
ﺘرﻜﻴﺎ ﻝم ﺘﻘدم ﺸﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل .

وﺘﻤﺜﻠت أﺒﻌﺎد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ إﻗدام ﺘرﻜﻴﺎ ﻋن ﻗطﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋن ﺴورﻴﺎ ﻓﻲ ١٣ﻴﻨﺎﻴر ١٩٩٠م ،ﺤﻴث أﺸرف اﻝرﺌﻴس
اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﺴﺎﺒق آﻨذاك ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺸروع وﻫذا ﻴؤﻜد ﺒوﻀوح ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ اﺴﺘﺨدﻤت ﺴﻼح اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻜورﻗﺔ
ﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻜراد .
وﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ ﻝم ﺘﻠﺘزم ﻴوﻤﺎ ً ﻤن اﻷﻴﺎم ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻷﻋراف اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤول
ً
ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩٕ ،واﻨﻤﺎ ﻴﺤﻜم ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻫو اﻝﻘوة اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ دوﻝﺔ ﻤﻨﺒﻊ .
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و :א@א0אدو 
اﺴﺘﻨدت ﻜل اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﻨﻬﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻨذ اﻝﻘرون اﻝوﺴطﻰ وﺤﺘﻰ أﻴﺎر  ،١٩٩٧إﻝﻰ
ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت أو ﻤﺒﺎدئ وﻫﻲ

)(٢٠١

:

 -١اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻫو أﺴﺎس اﻝﺤﻜم اﻷﻤرﻴﻜﻲ .
 -٢اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺸﺘرك .
 -٣ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ .
 ١-٣اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻫو أﺴﺎس اﻝﺤﻜم اﻷﻤرﻴﻜﻲ  :وﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ،أو اﻝﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝدوﻝﺔ – اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻊ
اﻝﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ ﻤن أراﻀﻴﻬﺎ – اﻝﻤطﻠق ،أن ﺘﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠو ﻝﻬﺎ ،وﻫو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﻠوب
اﻹدارة اﻝﻔردﻴﺔ ،أو ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻫﺎرﻤون.
وﻫﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺨذ ﺒﻪ اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻀد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ،ﺒﺸﺄن ﻨﻬر اﻝرﻴوﻏراﻨدﻩ  Rio Grandeﻓﻘد اﻋﺘﺒر اﻝﻘﻀﺎء اﻷﻤرﻴﻜﻲ ،أن ﺴﻠطﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻬر اﻝﻜﺎﺌن ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ،وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﻜﺴﻴك أن ﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم أو
ﺤﺎﻝﻴﺎ ،ﺒﺸﺄن ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات.
اﻝﻨظرﻴﺔ ،اﻻﺴﺎس اﻝذي ﺘﺘﺼرف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ
ً
 ٢-٣اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺸﺘرك  :وﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻀﻴق ،ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم إﻝﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘول ﺒﺄن
اﻷﻨﻬﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻤﻠك اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻷﻴﺔ دوﻝﺔ أن ﺘﺴﺘﺄﺜر ﻝوﺤدﻫﺎ ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎرٕ ،وان
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤﺸﺘرﻜﺎً وﻗﺎﺌﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺜروة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ،وﻫو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻷﺴﻠوب
اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻹدارة واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ،وﻫو ﻤﺎ ﺴﺒق أن أﻋﻠن ﻋﻨﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴوﻴﺴري ﺴوﺴرﻫول.
وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﺴﺘﻨد ﻤﺒدأ ﺴوﺴرﻫول أو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝواﺴﻊ ﻋﻠﻰ رﻜﻴزﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن وﻫﻤﺎ:
أ -ﻻ ﻴﺠوز ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺠرى اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ أن ﺘﺘﺼرف ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ﺘﺼرﻓﺎً ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺨﻔض ﻤن
ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺠرى اﻷدﻨﻰ.

ب -وﻻ ﻴﺤق ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺠرى اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ أن ﺘﺤدث أي ﺘﺒدﻴل أو ﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻝﻠﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ إﻻ ﺒﻌد اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق ﻤﺴﺒق ﻤﻊ دوﻝﺔ اﻝﻤﺠرى اﻷدﻨﻰ.
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 ٣-٣ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ :أو ﻤﺎ ﺠرى اﻻﺼطﻼح ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﻠوب اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﻹدارة ،وﻗد ﺸرح
أﺴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل اﻝﻌﺎﻝم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻜﻼﻴد إﻴﻐﻠﺘون ) (Clyde Ealctonﻓﻲ اﻷﺴس اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ):(٢٠٢
أ -إن ﺴﻴﺎدة اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻝﻴﺴت ﻤطﻠﻘﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺤدودة.
ﻋﺎدﻻ ،واﻝﻌدل ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺴﺎوي ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ب -إن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﺠب أن ﻴﻜون
ً
ﻜل دوﻝﺔٕ ،واﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك أﻓﻀﻠﻴﺎت .ﻓﻤﺜﻼً ﻴﺠب أن ﺘﻌطﻰ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻴﺔ دوﻝﺔ
ﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤروﻴﺔ ،إذا ﺘم ﻫذا اﻹرواء ﻋن طرﻴق اﻷﻤطﺎر ،أو ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎر ،أو اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺠوﻓﻴﺔ ،أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن طرق اﻹرواء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ.
ج-

ﻴﺠب اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻜل دوﻝﺔ ﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺨﺴﺎﺌر واﻷﻀرار اﻝﺘﻲ
ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝدول اﻷﺨرى اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ ﻨﻔﺴﻪ.

وﺒﻴن اﻝﻤوﻗف اﻝﺘرﻜﻲ – اﻝذي أﻋﻠﻨﻪ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن دﻴﻤﻴرﻴل ُﺒﻌﻴد ﺘﺤوﻴل ﻤﺠري ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات إﻝﻰ
ﺴد أﺘﺎﺘورك ":إن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬرﻴن ﻫﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺘرﻜﻴﺔٕ ،وان اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﻴﺎدة") ،(٢٠٣واﻝﻤوﻗف اﻝﺴوري اﻝذي

ﻴوﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤس ﺴﻴﺎدة ﺘرﻜﻴﺎ
أﻋﻠﻨﻪ ﻤﺴؤول ﺴوري ﺘﻌﻘﻴﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ ":إن ﺴورﻴﺎ ﻝم ﺘطﺎﻝب ً

ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎٕ ،واﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘرم ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎدةٕ ،واﻨﻬﺎ دﻋت إﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ﻋﺎدل ﻝﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ٕ ..وان ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬري
دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﺘﺨﺘرق اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﻤﻨذ اﻷزل ،وﻝذﻝك ﻻ ﻴﺤق ﻷﺤد ﺘﺤوﻴل ﻫذﻴن اﻝﻨﻬرﻴن" .ﻴوﺠد ﺨﻼف
واﺴﻊ).(٢٠٤

:دAא"لא و7وطوא 5
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺤل اﻝﺴوري ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺌﺔ ﻤﺒﺎدئ رﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ:
 -١اﻋﺘﺒﺎر ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً.
وﺘﻠوﺜﻬﺎ( ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻗرار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ
 -٢اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ّ
ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ )ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ّ
أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى.
 -٣ﺘﻌﺘﺒر ﺴورﻴﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﻗرﺘﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻤﺔ وﻤﻠزﻤﺔ
ﺒﺨﺼوص اﻝﻔرات .
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١-١

اﻋﺘﺒﺎر ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ ارً دوﻝﻴﺎً:

اﻋﺘﺒرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﺘﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻊ ﺠﻴراﻨﻬﺎ ،وﻜذﻝك
اﻝﺘﻲ أﺒرﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،وأن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود ﻋﻨد

اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻌﻘودة ﻤؤﺨ اًر ﻻ ﺘﻌﺘرف ﺒﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،ﻷﻨﻪ )ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ
وﻻ ﻴوﺠد اﺨﺘﻼف ﺠوﻫري ﺒﻴن ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ وﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ().(٢٠٥

وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴورﻴون ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻏﻴر ﻤﻘﺒول ﺒﻨظر اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻴﺴﺘﻨد اﻝﺴورﻴون ﻓﻲ رﻓﻀﻬم
ﻝﻠﺘﻌرﻴف اﻝﺘرﻜﻲ ﻋﻠﻰ "أﻨﻪ إذا ﺘم ﻨﻔﻲ اﻝﺼﻔﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋن اﻷﻨﻬﺎر اﻝﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ،ﻓﻠن ﻴﻜون ﻋﻨد ذﻝك ﻨﻬر اﻝﻨﻴل،
واﻝﺴﻨد ،واﻝﻨﻴﺠر ،واﻝﺴﻨﻐﺎل ،واﻝراﻴن ،واﻝداﻨوب ،واﻝﻤﻜﺴﻴك ،وﻜوﻝوﻤﺒﻴﺎ وﻏﻴرﻫﺎ أﻨﻬﺎ اًر دوﻝﻴﺔ").(٢٠٦
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ أن ﺘرﻜﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻋﺘرﻓت ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة أن اﻝﻨﻬر اﻝﺘﻌﺎﻗﺒﻲ ﻫو ﻨﻬر دوﻝﻲ
ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻨﻬﺎر ،ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ دﻴﺒﺎﺠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن ﺒﻠﻐﺎرﻴﺎ
وﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ  ٢٣ﺘﺸرﻴن اﻷول  ،١٩٦٨واﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻨﺎﻓذة ﻓﻲ  ٢٦ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ .(٢٠٧)١٩٧١
أﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ واﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ  ١٩٢٧/١/٧ﺤول ﻨﻬر آراﻜس اﻝﺤدودي ،واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻨﺎء
اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﻝﺴد ﺴردا ار ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻬر ،ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘوزﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻬر ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ،ﻜﻤﺎ ﻗﻀت ﻫذﻩ
اﻝﻤﻌﺎﻫدة أن ﺘﺄﺨذ ﺘرﻜﻴﺎ ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺄﺨذﻫﺎ ﻗﺒل ﺒﻨﺎء اﻝﺴد).(٢٠٨
وﻨﺼت اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺘرﻜﻴﺔ – اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﻲ  ،١٩٣٥/٦/٣٠ﻋﻠﻰ وﺠوب إطﻼع ﻜل طرف ﻋﻠﻰ
ّ
)(٢٠٩
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠطرف اﻵﺨر ﻋن ﻤﺸﺎرﻴﻌﻪ ﺨﻼل ﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر  ،واﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدة
اﻝﺘرﻜﻴﺔ – اﻝﺒﻠﻐﺎرﻴﺔ).(٢١٠
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ أن اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺘﻲ أﺒرﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌراﻗﻲ ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻘرن،
ﻜﺎﻨت ﺘﺸﻴر ﺒﺼراﺤﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً.
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) ( وزارة الخارجية السورية :من نص مذكرة وزارة الخارجية السورية ،إلى الحكومة التركية حول مستجدات الفرات ،بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٢وكذلك
علي جماليو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٤٢
206
) ( وزارة الخارجية السورية :من نص مذكرة وزارة الخارجية السورية ،إلى الحكومة التركية حول مستجدات الفرات ،بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٢وكذلك
علي جماليو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٤٢
207
) ( المصدر السابق نفسه،
208
) ( علي جماليو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسطن مصدر سبق ذكره ،ص  ،٩٣نقال ًعن رسالة وزير خارجية العراق محمد سعيد
الصحاف إلى األمين العام لجامعة الدول العربية ،بتاريخ  ٤كانون الثاني .١٩٩٦
209
) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،مصدر سبق ذكره ،ص .٩٣
210
) (المصدر نفسه ،ص .٩٤
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ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم ) (١اﻝﺨﺎص ﺒﺘﻨظﻴم ﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات واﻝﻤﻠﺤق ﺒﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺼداﻗﺔ
وﺤﺴن اﻝﺠوار اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﻴن اﻝﻌراق وﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ،١٩٤٦/٣/٢٩واﻝذي أﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓذاً ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٤٨/٥/١٠ﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
وﺘﺸﻐل وﺘﺼون اﻝﻤﺤطﺎت اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎم اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ ،وﻴﺘﺤﻤل اﻝﻌراق وﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻤﺼﺎرﻴف
"ﺘؤﺴس ﺘرﻜﻴﺎ
ّ
اﻝﺘﺸﻐﻴل ،وﻴﻘوم اﻝﻔﻨﻴون اﻷﺘراك أو اﻝﻌراﻗﻴون ﺒﻔﺤص ﻤﺤطﺎت اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس")،(٢١١ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن
اﻝﺒروﺘوﻜول ﻨﻔﺴﻪ ،ﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﺠوب إطﻼع اﻝﻌراق ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻤن ﻨﻬري
دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات أو رواﻓدﻫﻤﺎ).(٢١٢
وﺒﺨﺼوص ﻤوﻀوع اﻝﻔرات ﺒﺎﻝذات ،ﻓﺈن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴوري ﻴﻘول" :إن ﺘرﻜﻴﺎ اﻋﺘرﻓت ﺒﺄن اﻝﻔرات ﻨﻬر دوﻝﻲ ﻴﺨﻀﻊ
ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،وذﻝك ﺒﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻝوزان ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٤ﺘﻤوز ﻝﻌﺎم  ،١٩٢٣ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ).(٢١٣
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴوري أن اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﻤوﻗﻊ ﻋﺎم  ١٩٨٧ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ ،واﻝﻤﺴﺠل ﻝدى اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أﺼوﻻً ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ١ﺤزﻴران  ،١٩٩٣واﻝذي أﻋطﻰ ﺴورﻴﺎ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ  ٥٠٠م/٣ﺜﺎ ،وأﻝزم ﺘرﻜﻴﺎ
ﺒواﺠب اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ "ﻴﺸﻜل اﻋﺘراﻓﺎً ﺼرﻴﺤﺎً ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬر").(٢١٤

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴوري أن اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ " ١٩٩٣/١/٢٠ﻴﺘﻀﻤن اﻋﺘراف ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺄن ﻨﻬر
اﻝﻔرات ﻫو ﻨﻬر دوﻝﻲ") ،(٢١٥ﻋﻨدﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن:
"اﺘﻔق اﻝﺠﺎﻨﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺼل ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم  ١٩٣٣إﻝﻰ ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺤدد ﺤﺼص اﻷطراف ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر
اﻝﻔرات").(٢١٦
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) ( المصدر نفسه  ،ص .٤٥
212
) ( المصدر السابق ،ص  ،٤٣وكذلك :وزارة الخارجية السورية ،نص مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى الحكومة التركية ،حول مستجدات الفرات،
بتاريخ .١٩٩٥/١٢/٢
213
) ( المصدر نفسه ،ص .٤٤
214
) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،مصدر سبق ذكره.٩١ ،
215
) ( علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٩١
216
) ( مسجل لدى األمانة العامة لألمم المتحدة في  ١حزيران  .١٩٩٣وكذلك :منشورات الصحف السورية بتاريخ  ١٩٩٣/١/٢١كافة.
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وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﺎدر ﻝﻠذﻫن اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 ٢-١ﻫل ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:
ﻝﻘد ظﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ )اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،اﻝﺴورﻴﺔ ،اﻝﻌراﻗﻴﺔ( اﻝﺘﻲ ﺒدأت أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﺎم  ١٩٨٣ﺘﻌﻤل دون
ﺠدوى ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤﻠزم ﻝﻠدول اﻝﺜﻼث ،ﻨظ ًار ﻝﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ واﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻜل أﺨرى .وﺒﻌد اﻨﺘظﺎر طوﻴل ﺤدد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴوري أﺒﻌﺎد
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وطرﻴﻘﺔ ﺤﻠﻬﺎ ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل" :إن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻗرار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  ،..ﻷن
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،اﻝﻌراﻗﻴﺔ ،اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻓﻨﻴﺔ ،اﺨﺘﺼﺎﺼﻴﺔ ،ﻝﻴس ﻝﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ").(٢١٧
وﻴﻘول اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻝﺴورﻴون" :ﻨﺤن واﻷﺨوة اﻝﻌراﻗﻴون ﻤﺘﻔﻘون ﻓﻲ ﻤوﻀوع دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،وﻻ ﺘوﺠد ﻤوﻀوﻋﺎت أو
ﺘﻔﺴﻴرات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻨﺨﺘﻠف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻨﺤن وأﺨوﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻨطﺎﻝب ﺒﺤﻘوﻗﻨﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ أن
ﺘﺄﺨذ ﻗرارﻫﺎ ،إﻨﻨﺎ وﻤﻨذ رﺒﻊ ﻗرن ﻨدرس اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻔﻨﻴﺔ ،وأﺼﺒﺢ ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ .واﻝﺤل ﻝﻴس ﻫﻨﺎ ،أو
ﻓﻲ ﺒﻐدادٕ ،واﻨﻤﺎ ﻓﻲ أﻨﻘرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺤﻘوﻗﻨﺎ").(٢١٨
 ٣-١ﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻤﺒﺎدئ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ :
ﺘﻌﺘﺒر ﺴورﻴﺎ أن ﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات أﺴوة ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷﻨﻬﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻝذا
ﻓﻬﻲ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ،وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻸﺨﻴرة أن ﺘﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،وأﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻫﻲ):(٢١٩
 -١ﻜل ﻨظﺎم ﻝﻸﻨﻬﺎر واﻝﺒﺤﻴرات ﻴﻨﺘﻤﻰ ﻝﺤوض ﺼرف واﺤد ،ﻴﺠب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻜوﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ،وﻝﻴﺴت
ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
ٍ
وﻤﺘﺴﺎو ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻔﻴد
 -٢ﻝﻜل دوﻝﺔ ﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤوض اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝواﺤد اﻝﺤق ﻓﻲ ﻨﺼﻴب ﻤﻌﻘول
ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ،ﻤﺎ ﻝم ﻴوﺠد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻸطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
 -٣ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻨﻬر ،اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﺨرى اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻪ.
 -٤ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ :وﻫﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ أﺨذت ﻋﺒر ﻓﺘرة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ،ﻤﺜل اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
ﻝﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻓﻲ ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات.
 -٥ﻤﻨﻊ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻀﺎر ،طﺒﻘﺎً ﻝﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﺤق.

217

) ( منيب الرفاعي) :مدير اإلدارة القانونية في وزارة الخارجية السورية ،وعضو الوفد السوري إلى المحادثات السورية – العراقية ،السورية،
العراقية ،التركية( ،مجلة صوت فلسطين ،مصدر سبق ذكره ،ص .٢٢
218
) ( منيب الرفاعي) :لقاء مباشر مع الصحفيين العرب واألجانب( ،وكذلك :علي جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق
ذكره ،ص .٢٩
219
) ( لقاء أجراه الدكتور وليد رضوان مع مسؤولين سوريين عن المياه ،مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٣٢ - ١٣١
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 -٦ﻝﻜل دوﻝﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ
اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ.
 -٧ﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﻘﻴم دوﻝﺔ ﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻝوﺤدﻫﺎ ﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬر ،ﺒدون إﺒﻼغ ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ.
 -٨ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸل اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﺘﻨﻘل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝدوﻝﻴﺔ.

 ٤-١ﺨطوات اﻝﺤل اﻝﺴوري:
ﻴؤﻜد اﻝﺴورﻴون أن اﻝﺨﻼف اﻝﺘرﻜﻲ – اﻝﺴوري ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤﺼطﻨﻊ ،ﻷن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺘرﻴد
ﺨﻠق ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤوﻝﻪ ،وذﻝك ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠدﻴدة إﻝﻴﻪ ،ﻏﻴر اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤزﻤﻨﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات،
ﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ .(٢٢٠) (..
ﻤﻠوﺜﺔ ﺘزﻴد ّ
أﻻ وﻫﻲ :طرح ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻤﻴﺎﻩ ّ
)(٢٢١

ﻝﻠﺤل ﺒـ
ﻝذﻝك ﻴطﻠب اﻝﺴورﻴون اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻜﻤﻘدﻤﺔ ّ

:

 -١أن ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﻋن ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﺘﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻬر اﻝﺤدود ،إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠﺎرة.
 -٢أن ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﻋن ﺘﻐﻴﻴر طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﺒﺸﻜل ﻴﻀر ﺒﻐﻴرﻫﺎ ،ﻜﺘﻠوﻴث اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،أو
ﻤﺠﺎرى اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ.
ﺘﺴﺒب ﻫﺒوط اﻝﻤﺴﺘوى اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠرى ﻓﻲ اﻝدول
 -٣ﻋدم ﺤﺠز ﻤﺎء اﻝﻨﻬر أو
اﻝﺘﺼرف ﺒﻪ ﻝدرﺠﺔ ّ
ّ
اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ اﻷﺨرى.
 -٤ﻋدم اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘؤدي إﻝﻰ ﻓﻴﻀﺎن اﻝﻨﻬر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ.
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر أن اﻝﺴورﻴﻴن ﻴﺘﻤﺴﻜون ﺒﺤﻘﻬم اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺒروﺘوﻜول اﻝﻤؤﻗت ﻝﻌﺎم ،١٩٨٧

وﺤﺘﻰ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺒﻠدﻴن اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،إﻻ أﻨﻬم ﻴﻌﺘﺒرون أن اﻝﺤﺼﺔ اﻝﺴورﻴﺔ –

اﻝﻌراﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺒﺤدود  ٧٠٠م/٣ﺜﺎ ،وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ،ﻴرى اﻝﺴورﻴون أﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
ﺒﺤﺴن ّﻨﻴﺔ ،واﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻗﺘﺴﺎم ﻋﺎدل ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺜﻼث اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ،اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻋراف اﻝدوﻝﻴﺔ،
وﻤﺒدأ ﺤﺴن اﻝﺠوار).(٢٢٢
وﻜﺨطوة أوﻝﻰ وأﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺤل اﻝذي ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﺴورﻴون" :وﻗف ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت واﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات،
واﻝﺸروع ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜﺎت ﺠدﻴﺔ وﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،ﻤن أﺠل اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ
220

) ( المھندس عبد العزيز المصري )عضو الوفد السوري إلى المحادثات السورية – العراقية – التركية ،والمسئوول في مكتب المياه الدولية المشتركة(،
واقع مشكلة المياه بين سوريا والعراق مع تركيا ،مجلة صوت فلسطين ،دمشق ،العدد  ٢٤٠أيار  ،١٩٩٦ص.٢٢
221
) ( أمين حبش :الحفاظ على األمن القومي المائي العربي ضرورة وطنية وقومية ، ،البعث.١٩٩٦/٦/٢٤ ،
222
) ( د .طارق المجذوب :العالقات العربية – التركية الراھنة ،مصدر سبق ذكره ،ص .٨٠
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اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ،وﻋﻠﻰ ﺸروط اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ،ﻋﻤﻼً ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق اﻝذي ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ١٩٩٣/١/٢٠ﺒﻴن

رﺌﻴﺴﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺘﻴن اﻝﺴورﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺔ").(٢٢٣

:دAא"لא-وطوא 5
رﻏم اﻋﺘراف اﻷﺘراك أﻴﻀﺎً ﺒﺄن "ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻘﻴد ،وﻻ ﻴﻤﻜن

ﺘﺼﻐﻴرﻫﺎ إﻝﻰ )ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ(" ) ،(٢٢٤إﻻ أن اﻷﺘراك ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻤﻊ اﻝﺴورﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤل وﻓﻲ ﺨطواﺘﻪ أﻴﻀﺎً.

ﻓﻌﻠﻰ رﻏم اﺘﻔﺎق اﻷﺘراك ﻤﻊ اﻝﺴورﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺒدأ وﺤﻴد ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻷﺘراك ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ،أﻻ
وﻫو:
 -١اﻝﺤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،رﻏم اﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ،إﻻ أﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺒدأﻴن اﻵﺨرﻴن ﻫﻤﺎ:
أ -اﻋﺘﺒﺎر ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ ًار ﺘرﻜﻴﺎً ﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺎً وﻝﻴس دوﻝﻴﺎً.

وﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺤﺴب ﻤﺒدأ ﻗﺴﻤﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻝﻴس
ﻓﻨﻴﺎ
ً
ب -اﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤل ً

ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ،وﻻ داﻋﻲ ﻷﺨذ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ وﻻ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ

اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر.
 ١-٢ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ ارً ﺘرﻜﻴﺎً ﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺎً )ﻋﺎﺒ ارً ﻝﻠﺤدود(
ﻝﻘد دأب اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك ﻋﻠﻰ ﺘردﻴد وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄن )دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ﺜروة ﻗوﻤﻴﺔ
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎدة اﻝﺘرﻜﻴﺔ وﺤدﻫﺎ( ) ،(٢٢٥أي أﻨﻬﻤﺎ ﻨﻬران ﺘرﻜﻴﺎن ﻋﺎﺒران ،ﻜﻤﺎ أن اﻷﺘراك ﻴﻌﺘﺒرون ﻨﻬري دﺠﻠﺔ
واﻝﻔرات ﻨﻬرﻴن ﻋﺎﺒرﻴن ﻝﻠﺤدود اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔٕ ،وان اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود ،وﻏﻴر اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻝﻠﻤﻼﺤﺔ ﻻ ﻴزال ﻗﻴد اﻝﺘطور ،ﺒﻐﻴﺔ إﻋداد وﺜﻴﻘﺔ إطﺎرﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻝم ﺘﺘم ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺒﻌد).(٢٢٦
ﺘﻔرق
وﻴؤﻜد اﻷﺘراك أن ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻗواﻨﻴن ﺘﺠﺒرﻫم ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺴﺎم ﻤﺎ ﻴﺴﻤوﻨﻪ ﻤﺠﺎري اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود ،ﻓﺘرﻜﻴﺎ ّ
ﺒﻴن ﻤﺠﺎري اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝدوﻝﻴﺔ ،واﻝﻤﺠﺎري اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﻋﺒر اﻝﺤدود ﻤﺜل ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻤﺠرى اﻝﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ ﺼﻔﺘﺎن
223

) ( وزارة الخارجية السورية :نص مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى الحكومة التركية حول مستجدات الفرات ،مصدر سبق ذكره ،وكذلك :علي
جمالو :ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص.٤٦
224
) ( وزارة الخارجية السورية :نص مذكرة السفارة التركية إلى الحكومة السورية بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٣٠مصدر سبق ذكره ،وكذلك :علي جمالو:
ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٥١
225
) ( مليات :صحيفة تركية قومية.Milliyet ١٩٩٠/٧/٥ ،
226
) ( وزارة الخارجية السورية :نص مذكرة السفارة التركية إلى الحكومة السورية بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٣٠مصدر سبق ذكره ،وكذلك :علي جمالو:
ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ،ذكره ،ص .٤٩
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ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﺎن ﺘﺤت ﺴﻴﺎدة دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر) ،(٢٢٧إي ﺘﻔﺼﻼن ﺒﻴن دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر ،ﺘﺠﺘﺎز اﻷﻨﻬﺎر اﻝﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﻤﺜل
اﻝﻔرات ﻋدة دول وﻝﻴس ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ.
وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴراﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك ﻫو ﻨﻬر ﺘرﻜﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒﻲ ،وﻝﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف
ﺒﻤﻴﺎﻫﻪ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،دوﻨﻤﺎ ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺎ ﻗد ﻴﺤدﺜﻪ ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻤن إﺠﺤﺎف ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺴورﻴﺔ
واﻝﻌراﻗﻴﺔ).(٢٢٨
 ٢-٢اﻝﺤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝوﺠﻬﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ:
اﻝﺤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴرﺘﺌﻴﻪ اﻷﺘراك ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻋﺘراف
ﺴورﻴﺎ اﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﺴﻠﺦ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ﻋﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ إﻝﻰ ﻤﻠف اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ،رﻏم
اﻋﺘراض ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻤر ،ﻷن اﻝﻨﻬر اﻷﺨﻴر ﻴﺼب ﻓﻲ ﻝواء إﺴﻜﻨدرون ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼر ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ "أﻨﻪ
ﺒﺨﺼوص ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ ،واﻝذي ﻴﻤر ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺴورﻴﺎ ﻝم ﺘﺠر ﻤﺸﺎورات ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ،ﺒل
ﻋﻤدت إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻤن ﺠﺎﻨب واﺤد ،وﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻗﻴﻊ ﺒﻌض اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ ﺠﻴراﻨﻬﺎ اﻵﺨرﻴن ،وﺒﻬذﻩ
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺈن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘؤﻜد ﻤﺠدداً ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻨﻬر").(٢٢٩

 ٣-٢ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ:
ﻨظ اًر ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر ﺘرﻜﻴﺎً ﺤﺴب اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻜﻲ ،ﻝذا ﻓﻬم ﻴﺘذرﻋون ﺒﻌدم اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم

 ١٩٨٧ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺒﺄﺴﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ" ،ﻓﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻴﺴت ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ") ،(٢٣٠ﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺴﺘﻌطﻲ ﺠﻴراﻨﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻤن ﻤﺎء
اﻝﻔرات ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﻔﺎﺌض ﻝدﻴﻬﺎ.
ﺘﻠﻤﺢ داﺌﻤﺎً إﻝﻰ إﻤﻜﺎن إﻋطﺎء ﺤﺼﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ ﻝﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻜﻤﺎ أن ﺘرﻜﻴﺎ ّ
اﻝﻔرات ،ﻷن أي اﻨﺨﻔﺎض ﻤؤﻗت ﻓﻲ ﺘدﻓق اﻝﻔ ارت ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻴﻤﻜن ﺘﻌوﻴﻀﻪ ﺒﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ ﻋﺒر ﻤﻨﺨﻔض
اﻝﺜرﺜﺎر).(٢٣١

227

) ( د .طارق المجذوب :العالقات العربية – التركية الراھنة ،مصدر سبق ذكره ،ص .٨٠
228
) ( د.زكريا السباھي :المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية ،مصدر سبق ذكره ،ص  .١٣٠وكذلك :تقرير جامعة الدول العربية المعد لعرضه
على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العربي في  .١٩٩٧/٩/٢٠والمنشور في كافة الصحف السورية بتاريخ .١٩٩٧/٨/٢٨
229
) ( وزارة الخارجية السورية :نص مذكرة السفارة التركية إلى الحكومة السورية بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٣٠مصدر سبق ذكره ،وكذلك :علي جمالو:
ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ،ذكره ،ص .٥٢
230
) ( وحيد خلف أوغلو )وزير الخارجية التركي سابقا ً( ،لقاء معه في القناة التلفزيونية  MBCبتاريخ  ،١٩٩٧/١/١٩وكذلك مقدم من وزارة الخارجية
التركي بعنوان )تركيا ليست غنية بالمياه(.
231
) ( د .طارق المجذوب :العالقات العربية – التركية الراھنة ،مصدر سبق ذكره ،ص .٧٩

86

)(٢٣٢

ﻝذﻝك ﻴرى اﻷﺘراك أن "اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎون ،وﻻ ﻴروﻨﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،أو ﺴﻼﺤﺎً ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً"
ﻷن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻷﺼل ﻤﻴﺎﻫﻬم ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘوﻝون ،وﻻ ﺤق ﻷﺤد ﻓﻴﻬﺎ.

ﻨظ اًر

 ٤-٢ﺨطوات اﻝﺤل اﻝﺘرﻜﻲ:
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺤل اﻝﺘرﻜﻲ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺎﺴم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋﻠﻰ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ .ﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ إﻝﻰ ﻤﻠﻔﺎت اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت.
ب .وﻗف ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝدﻋم اﻝﺴوري ﻝﺤزب اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻜردي اﻝﺘرﻜﻲ اﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻲ .
ج .ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔرات ﺤﻼً ﻓﻨﻴﺎً ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴرﺘﺌﻴﻪ اﻷﺘراك أﻨﻔﺴﻬم.

)(٢٣٣

أ -ﻀم ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎﺼﻲ إﻝﻰ ﻤﻠف اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ :ﻴرﻜز اﻷﺘراك ﻋﺒر ﻤراﺴﻼﺘﻬم اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر
ﻝواء إﺴﻜﻨدرون أرﻀﺎً ﺘرﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤطﺎﻝﺒﺘﻬم اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ اﻝذي ﻴﺼب ﻓﻲ ﻝواء

اﺴﻜﻨدورن اﻝﺴوري إﻝﻰ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أﺴوة ﺒﺎﻝﻔرات ،وﻴرﻴدون ﺒذﻝك اﻋﺘراﻓﺎً ﻀﻤﻨﻴﺎً ﺒﺎﻨﺴﻼخ اﻝﻠواء ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً

ﻋن ﺴورﻴﺎ ،ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘراف ﺴورﻴﺎ ﺒﺄن ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ ﻫو ﻨﻬر دوﻝﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺜل ﻨﻬر اﻝﻔرات.
ﻜﻤﺎ أن اﻷﺘراك ﻴطﺎﻝﺒون ﺴورﻴﺎ داﺌﻤﺎً ﺒوﻗف ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝدﻋم ﻝﺤزب اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻜردي اﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻲ  .وﻗد ﻫدد

ﺘورﻏوت أوزال ﻓﻲ أﻴﻠول  ١٩٨٩ﺒﻘطﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋن ﺴورﻴﺎ ،إذا ﻝم ﺘﻠﺘزم ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﻊ

اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻜردي).(٢٣٤
وﺠﻪ ﻤﺴﻌود ﻴﻠﻤﺎظ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﻬدﻴداً ﺴﺎﻓ اًر إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻤن ﻝواء
وﻓﻲ ﺨطوة ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ّ
إﺴﻜﻨدرون" :إذا ﻝم ﻴوﻗف ﻫذا اﻝﺒﻠد اﻝﻤﺠﺎور أﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝﻤﻨﺎوﺌﺔ ﻝﺘرﻜﻴﺎ ،وﻴﺘﻌﺎون ﻤﻌﻨﺎ ﻝﻤواﺼﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ )ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺴورﻴﺎ( ،ﺴﻴﻨﺎل ﻋﺎﺠﻼً أم آﺠﻼً اﻝﻘﺼﺎص اﻝذي ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ").(٢٣٥

ب -اﻝﺤل اﻝﻔﻨﻲ اﻝﺘرﻜﻲ :ﻝﻌل أول إﺸﺎرة ﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺠﺎب اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرات ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أﻴﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻴﻴنٕ ،واﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻤﺤﻀﺔ ،ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﺤﺜﺎت
232

) ( المصدر نفسه ،ص .٧٩
233
) ( وليد رضوان  :مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،مرجع سبق ذكره ،ص.١٣٦
234
) ( جمھوريت :صحيفة تركية يومية ،أيلول .١٩٨٩
235
) ( حريت :صحيفة تركية يومية.Hurriyet ،١٩٩٦/٤/٢٥ ،

87

اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ ،ﺒﻌدﻤﺎ ﻗطﻌت ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋن ﺴورﻴﺔ واﻝﻌراق ﻝﻤدة ﺸﻬر ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ  ١٩٩٠ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل:
"إن ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﻬدت ﻋﺎم  ١٩٧٦ﻝدى ﺸروﻋﻬﺎ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺨزان ﻜﺎرﻴﺎﺒﺎن ﺒﺄﻻ ﻴﻘل اﻝﺘدﻓق إﻝﻰ ﺴورﻴﺎ ﻋن
 ٥٠٠م/٣ﺜﺎ ،ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻓﻲ ذﻝك ﻝطﻠب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﺨزان ،وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﻨك
اﻝدوﻝﻲ ﻝﻺﻨﺸﺎء واﻝﺘﻌﻤﻴر ،وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺴد أﺘﺎﺘورك ﻤﻤوﻻً ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤن ﻗﺒل ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺘﻌﻬد ﻻ ﻴﺴري ﻋﻠﻴﻪ،
ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل ﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺴورﻴﺔ").(٢٣٦

إن ﻓﻬم ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻘﺴﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻜﻤﺎ ﺘم اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل اﻝﺘطورات اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ) ،ﻜﺎن وﻻ ﻴزال ،ﻻ
ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺒل ﻴﻌﻨﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﻌﻘول وﻤﻨﺼف آﺨذﻴن
ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌواﻤل واﻝظروف ذات اﻝﺼﻠﺔ").(٢٣٧
وﺘﺤت ﻤﺒدأ )اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل( ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ،دﻋﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻜﻲ) ،إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻋدة ﻝﺠﺎن ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﻜون ﻤﻬﻤﺘﻤﺎ إﺠراء
دراﺴﺎت ﻋن اﻝﺘرﺒﺔ واﻝزراﻋﺔ واﻝﻤﻴﺎﻩ ،واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻬﻨدﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺜﻼﺜﺔ").(٢٣٨
وﻗد وﻀﻌت ﺘرﻜﻴﺎ ﺨطﺔ ﻤن ﺜﻼث ﻤراﺤل ،ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻠﺠﺎن:
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ :ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺠرد ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ اﻝري ،وﺘرﻜﻴب اﻝﺘرﺒﺔ ،وأﺼﻨﺎف اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل
وطرق اﻝزراﻋﺔ .
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت ،ﺒوﺴﺎطﺔ
)(٢٣٩

اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﺸﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق وﺘرﻜﻴﺎ

.

ورﻏم أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺤول اﻝﻬدر ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻜﻔﺎءة ﻨﻘل وﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺴورﻴﺔ
وﺘرﻜﻴﺎ ،إﻻ أن اﻝﻔﺎﻗد ﻻ ﻴﻘل ﻋن  %٥٠ -٤٠ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ) ،(٢٤٠أي ﻨﺼف ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ .
وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻴﺒدو أن اﻷﺘراك ﻏﻴر راﻏﺒﻴن ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ أي ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻤﻴﺎﻩ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻗﺒل أن
ﻴﻜﺘﻤل ﻋﻘد ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠﻨوب اﻷﻨﺎﻀول ،إذ ذاك ﻴﺼﺒﺤون ﻓﻲ وﻀﻊ أﻗوى ﻝﻠﻤﺴﺎوﻤﺔ).(٢٤١
236

) ( نجاتي أوتكان :كلمة الوفد التركي – المذكرة التفصيلية عن عملية بدء تجمع مياه خزان أتاورك ،الباحث العربي ،العدد  ،١٩٩٠ ،٣٢ص ،١٢
سامر مخيمر ،خالد حجازي ،أزمة المياه في المنطقة العربية ،مصدر سبق ذكره ،ص .١١٥
237
) ( وزارة الخارجية السورية :نص مذكرة السفارة التركية إلى الحكومة السورية بتاريخ  ،١٩٩٥/١٢/٣٠مصدر سبق ذكره ،وكذلك :علي جمالو:
ثرثرة فوق الفرات ،النزاع على الشرق األوسط ،مصدر سبق ذكره ،ص .٥٠
238
) ( علي جمالو :ص  ،٨٧نقالً عن رسالة وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف إلى األمين العام لجامعة الدول العربية ،بتاريخ ،١٩٩٦/١٢/٤
مصدر سبق ذكره.
239
) ( د .وليد رضوان :مشكلة المياه بين سوريا وتركيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٣٨ – ١٣٧
240
) ( سامر مخيمر ،خالد حجازي :أزمة المياه في المنطقة العربةي ،مصدر سبق ذكره ،ص .١٣٩
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א B:א0لو زא"-+وض!א%א 
ﺘﺘﻌدد ﻤﺼﺎدر ﺘﻬدﻴد اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ،إﻻ إن إﺴراﺌﻴل ﺘﻌد أﺤد ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻬدﻴد اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ
ﻨظ اًر ﻝوﺠودﻫﺎ داﺨل إطﺎر اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘواﺠدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤدود ﺨﻤﺴﺔ دول ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ
اﻝﻘﻠب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﻤﺼر وﺴورﻴﺎ واﻷردن وﻝﺒﻨﺎن .
ﺘﻬدﻴدا ﻝﻸﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻴﺘﻀﺢ ﻫذا ﺠﻠﻴﺎً إذا ﺘم اﻝﺘﻌرض
وﻻﺸك أن وﻀﻌﻴﺔ إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ ﻨﻬر اﻷردن ﻴﻤﺜل
ً

ﻝﻨﻬر اﻷردن ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ،إذ أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻤرﺘﻔﻌﺎت ﺴورﻴﺎ وﻝﺒﻨﺎن ،وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ  ١.٢٨٧ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن
اﻝﻤﺎء ،وﻴﻌﺘﺒر ﻨﻬر اﻝﻴرﻤوك اﻝراﻓد اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻸردن ،وﻫو اﻝﻔﺎﺼل اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ واﻷردن وﻴﻔﺼل إﺴراﺌﻴل
أﻴﻀﺎ ﻋن اﻷردن ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﻤﻌﻪ أﻨﻨﺎ أﻤﺎم ﺜﻼث دول ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﺤوض ﻫﻲ اﻷردن وﺴورﻴﺎ ٕواﺴراﺌﻴل.
ً

وﻝﻘد واﺠﻪ ﺤوض ﻨﻬر اﻷردن ﻤﻨذ ﻋﺎم  ٢٠٠٠أزﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ أن ﺤﺎﺠﺔ إﺴراﺌﻴل ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ زادت ﻋن
 %٣٠ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻷردن ﻨﻘص ﻴﺼل إﻝﻰ  %٢٠ﻫذا ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺠزء
اﻝﻌﻠوي ﻤن ﻨﻬر اﻷردن ﺒﺄﻗﺼﻰ درﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻌظم ﺨﺒراء )اﻝﻬﻴدوﺒوﻝﺘﻴﻜﺎ( ﻋﻠﻰ أن اﻷردن ٕواﺴراﺌﻴل ﻗد
اﺴﺘﻨﻔدا ﻜل ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠدﻴدة ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  ١٩٩٥وأﻨﻬﻤﺎ وﺼﻼ إﻝﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴس وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠدﻴدة ﻝﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻝﺴوف ﺘزداد ﺤدة اﻷزﻤﺔ ﻤﻊ اﺴﺘﻤرار ﺴورﻴﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﻴرﻤوك).(٢٤٢
وﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻓﻤن اﻝﻤﻬم أن ﻨﻘر اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺒدﻴﻬﻴﺔ وﻫﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻴن اﻷﻤن
اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩٕ .واذا ﻜﺎن اﻷﻤن اﻝﻌﺎم ﻝدوﻝﺔ ﻤﺎ ﻫو اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﺘﻠك
اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻓﺈن ﻓﻬم اﻷﻤن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤوﻀوع اﻝدﻓﺎع
اﻝﻌﺴﻜري داﺨﻠﻴﺎً وﺨﺎرﺠﻴﺎً ﻫو أﻤر ﺴطﺤﻲ وﻀﻴق ،ﻷن اﻷﻤن اﻝﻌﺴﻜري ﻫو ﻤظﻬر ﺴطﺤﻲ ﻤﺤدود ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ

اﻷﻤن اﻝﻜﺒرى ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘول روﺒرت ﻤﻜﻨﻤﺎ ار وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷﺴﺒق .ﻓﻬﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠواﻨب ﻏﻴر
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ارﺘﺒﺎطﺎً وﺜﻴﻘﺎً ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
ﻋﻠﻰ رأس ﺘﻠك اﻝﺠواﻨب).(٢٤٣

وﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ذات أﺒﻌﺎد ﻜﺜﻴرة ﻝوﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﺤزام اﻝﺠﺎف وﺸﺒﻪ اﻝﺠﺎف ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ،وﻗﻠﺔ
اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻴﻪ ﻋن  %١ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺘﺠددة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،وﻨﺼﻴب اﻝﻔرد اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ١٧٤٤
ﺴﻨوﻴﺎ ،وﻤﻌدل ﻫطول اﻷﻤطﺎر
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﻌدل اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﺼل إﻝﻰ  ١٢٩٠٠ﻤﺘر ﻤﻜﻌب
ﻤﻜﻌﺒﺎ
ﻤﺘ ًار
ً
ً
ً

ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘراوح ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻤﺜﻼً ﺒﻴن  ٣٠٠٠ – ٢٠٠ﻤﻠم ﺴﻨوﻴﺎً.
ﺒﺎﻝوطن اﻝﻌري ﺒﻴن  ٤٥٠ – ٥ﻤﻠم
ً
241

) ( لي فيغارو :مصدر سابق.Le Figaro (French Daily news Paper) ،١٩٩٣/١/٢٢ ،
242
) ( محمد صادق إسماعيل ،المياه العربية وحروب المستقبل ،ص.٣٦
243

) ( محمد صادق إسماعيل ،المياه العربية وحروب المستقبل ،العربي للنشر والتوزيع ،القاھرة ،٢٠١٢ ،ص .٣٧ – ٣٦
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واﻝﻤوارد وﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷﻤطﺎر واﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴطﺤﻴﺔ "اﻷﻨﻬﺎر" واﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ ،وﻝﻌل
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤول اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻫو اﻷﻫم ،ﻓﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴطﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺒﻠﻎ  ١٢٧,٥ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر
ﺴﻨوﻴﺎ ،ﺘﺤوز ﺜﻼﺜﺔ أﻗطﺎر ﻋرﺒﻴﺔ ﻨﺤو  %٧١ﻤﻨﻬﺎ ،ﻫﻲ ﻤﺼر واﻝﻌراق واﻝﺴودان.
ﻤﻜﻌب
ً
وﻤن اﻝﻤﻔروض أن ﻴزﻴد ﺤﺠم اﻝﻤوارد اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻴﺼل إﻝﻰ  ٢٥٦ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ،أي ﻀﻌف ﻤﺎ
ﻫو ﻤﺘﺎح ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻋن طرﻴق ﻤﺸروﻋﺎت اﻝري واﻝﺴدود ﻤﺜل ﻗﻨﺎة ﺠوﻨﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﺴودانٕ ،واذا أدرﻜﻨﺎ أن %٦٧
ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﺨﺎرﺠﻬﺎ ،ﻋرﻓﻨﺎ ﺤﺠم ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤدث ﻤن ﻤﺸﻜﻼت إذا ﻗﺎم
اﻝﻌرب ﺒﻌﻤل ﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﺴدود ﺘؤدي ﻝزﻴﺎدة ﻤواردﻫم.
وﻗد ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ اﻝﺤروب ﺒﻴن اﻝﻌرب ٕواﺴراﺌﻴل ،ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود اﻝﺴورﻴﺔ – اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﻲ  ١٩٦٤و  ١٩٦٥ﻜﺎﻨت ﺒﺴﺒب اﻷطﻤﺎع اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ
ﻨﻬر اﻷردن وﻨﻬر ﺒﺎﻨﻴﺎس وﻨﻬر اﻝﻴرﻤوك وﻨﻬر اﻝﺤﺎﺼﺒﺎﻨﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن أﺴﺒﺎب ﺤرب ١٩٦٧م ﻤوﻀوع ﺘﺤوﻴل
ﻤﺠرى ﻨﻬر اﻷردن ،وﻋﺎم ١٩٨٢م ﺸﻨت إﺴراﺌﻴل ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺒﻨﺎن ﻜﺎن ﻤن أﻫداﻓﻬﺎ أطﻤﺎع إﺴراﺌﻴل ﻓﻲ
ﻨﻬر اﻝﻠﻴطﺎﻨﻲ.
ﻤﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺤﺎور اﻝﻔﻜر اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ،ﻓﺒﻌد ﺼدور وﻋد ﺒﻠﻔور ﻋﺎم ١٩١٧م ﺘﻘدم ﺤﺎﻴﻴم
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺤو اًر
ً
واﻴزﻤﺎن رﺌﻴس اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ آﻨذاك إﻝﻰ ﻝوﻴد ﺠورج رﺌﻴس وزراء ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ طﺎﻝﺒﺎً ﺘﺤﺴﻴن ﺤدود إﺴراﺌﻴل

ﺤﺴب وﻋد ﺒﻠﻔور ،ﻝﺘﻀم ﺤوض اﻝﻠﻴطﺎﻨﻲ وﺠﺒل اﻝﺸﻴﺦ وﺤرﻤون أي ﺘﻀم أﻨﻬﺎر اﻷردن وﺒﺎﻨﻴﺎس واﻝﻴرﻤوك.
وﻴﻘول اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﺒﻠﺴﺎن ﻫوارس ﻋﺎم ١٩٢١م إن ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻠﺴطﻴن ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻫو ﺒﻴن أﻴدي اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺴط
ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻴطﺎﻨﻲ واﻝﻴرﻤوك وﻤﻨﺎﺒﻊ اﻷردن .وأﻋﻠن دﻴﻔد ﺒن ﻏورﻴون ﻋﺎم ١٩٥٥م أن اﻝﻴﻬود ﻴﺨوﻀون ﻤﻊ
اﻝﻌرب ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻴﺘوﻗف ﻤﺼﻴر إﺴراﺌﻴل ،وأﻨﻨﺎ إذا ﻝم ﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ
ﻝن ﻨﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن.
وﻤن اﻝﻤﻌروف أن اﻝﺤدود اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ طﺒﻘﺎً ﻝﻠﺨرﻴطﺔ اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻨﻴﺴت ﻓﻲ إﺴراﺌﻴل ﻫﻲ ﻤن اﻝﻨﻴل
إﻝﻰ اﻝﻔرات أي ﻤن ﻤﺎء إﻝﻰ ﻤﺎء).(٢٤٤

ﺤﺎﻝﻴﺎ ،وﺘرﻴد
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻓﺈن إﺴراﺌﻴل ﺘوﻓر ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل  ٣,٥ﻤﻠﻴﺎرات ﻤﺘر ﻤﻜﻌب
ً

زﻴﺎدﺘﻬﺎ إﻝﻰ  ١٢ﻤﻠﻴﺎر ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﺒﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ.

وﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن إﻤﺎ ﻤن ﺴرﻗﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻵﺒﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة داﺨل اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ،أو ﻤن
ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻨﻬﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺤرﻤﺎن اﻵﺨرﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ
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أﻨﻬﺎر اﻝﻠﻴطﺎﻨﻲ واﻝﺤﺎﺼﺒﺎﻨﻲ وﺒﺎﻨﻴﺎس واﻝﻴرﻤوك واﻷردن .وﺒﺎﻝطﺒﻊ ﻓﺈن اﻝﻔﺠوة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻨﻬﺒﻪ إﺴراﺌﻴل ﺤﺎﻝﻴﺎً

ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬدف ﻨﻬﺒﻪ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼ ًار ﻤﻬﻤﺎً ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻨدﻻع ﺤروب ﻗﺎدﻤﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤﻨطﻘﺔ.

وﻫﻨﺎك ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﺎﺌﻴﺔ اﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝﻌﺴﻜري اﻝﺘرﻜﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت ﺒﻨﻘل

اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻹﺴراﺌﻴل ﻋﺒر أﻨﺒوب طوﻴل ﻴﺴﻴر ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻝﺸواطﺊ إﺴراﺌﻴل ،وﻫذا ﻴﺤﻘق ﻝﺘرﻜﻴﺎ ﻤوارد
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻴﺤﻘق ﻹﺴراﺌﻴل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺜﻤن ﺒﺴﻴط ،وﻝﻜن ﻫذا ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﺴﻴﻜون ﻋﻠﻰ

ﺤﺴﺎب ﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق .وﺘﺴﻌﻰ إﺴراﺌﻴل ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ،وﺘطﻤﻊ
إﺴراﺌﻴل ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ﻋن طرﻴق ﻗﻨﺎة اﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻨﻘب وﺴﺎﺤل
إﺴراﺌﻴل) ،(٢٤٥وﻝﻜن ﺴﺤب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ﻻ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴطﻴن ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻴﺴت ﻤن دول ﺤوض اﻝﻨﻴل
.
ﻴظل اﻝﺨطر اﻷول اﻝذي ﻴﺘرﺼد وﻴﻬدد اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻫو اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ ﻹﺴراﺌﻴل اﻝﻤﻜﻴﻔﺔ وﻓق
اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎظﻤﺔ.
وﻗد اﺘﻀﺢ اﻝﻌﻤق اﻝﻤﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺸروع اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ،ﻋﺒر اﻝﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗطﻌﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﺤﺘﻰ
اﻵن.

اﻷطﻤﺎع اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات
ﻤن اﻝﻤﻌروف أن ﺨﺒراء ﻓﻨﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ وﻗد ﻜﺎﻓﺄت ﺘرﻜﻴﺎ
إﺴراﺌﻴل ﺒﻤدﻫﺎ ﺒﻜﻤﻴﺎت وﻓﻴرة ﻤن اﻝﻤﺎء .وﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻋرض اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺘرﻜﻲ
اﻝرﻓﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوى )ﻝم ﻴذﻜر اﺴﻤﻪ( ﻤﺸروع رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ذﻝك اﻝوﻗت "ﺘورﺠوت أوزال" ﺒﺎﺴم "أﻨﺎﺒﻴب
اﻝﺴﻼم" اﻝﻤﺸروع ﻜﻤﺎ ﻋرﻀﻪ اﻝﻤﻤﺜل اﻝﺘرﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓرﻋﻴن ﻜﺒﻴرﻴن ﻤن أﻨﺎﺒﻴب اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﻤﻨدﻓﻌﺔ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺔ أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻜوﻴت واﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
واﻝﺒﺤرﻴن وﻗطر واﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة وﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻝﻔرع ﺒﺎﻷﻨﺒوب اﻝﺸرﻗﻲ .أﻤﺎ اﻷﻨﺒوب اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﺴوف ﻴﺨدم
ﻤدﻨﺎً أﺨرى ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻷردن واﻝﻀﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ )أراﻀﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ إﺴراﺌﻴل( واﻝﺠزء اﻝﻐرﺒﻲ ﻤن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .وﺘﻘدر ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺸروع ﺒﺤواﻝﻲ ) (٢٠ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻰ ﻤﻌﻪ طﻠب اﻝﺴﻠطﺎت
245

) ( محمد صادق إسماعيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .٤٢ – ٤١

91

اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺒﻨوك واﻝﻤﻨظﻤﺎت .ﻜﻤﺎ ذﻜر ﺘﻘرﻴر اﻝﻤرﻜز ﻓﺈن اﻝﻌﻘﺒﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺸروع ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝدول
اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻪ ٕوان ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدول اﻹﻗﺘﻨﺎع ﺒﺄن اﻝﻔواﺌد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸروع أﻜﺒر ﻤن اﻝﺘﻨﺎزﻻت
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن أﺠﻠﻪ وأن اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻨﻪ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠم اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﻴن اﻝﻌرب واﻝﻴﻬود وﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط
ٕواﻨﻌﺎش ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ).(٢٤٦
وﻗد اﻋﺘرف اﻷﺘراك ﺒﺎﻝﺘﻔﺎوض اﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ إﻤدادﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻨﺤو ﺸﻬرﻴن ﻋﻠﻰ إﻋﻼن
ﺠرﻴدة )داﻓﺎر( اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ،ﻋن ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘﺒﺎﺤث ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺈﻤداد إﺴراﺌﻴل ﺒﻤﺎ
ﻋﺎﻤﺎ ،ﺒﺴﻌر  ٢دوﻻر ﻝﻠﻤﺘر
ﻴﺘراوح ﺒﻴن  ٤٠٠ – ٢٥٠ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻨوﻴﺎً وﻝﻤدة ﻋﺸرﻴن
ً

اﻝﻤﻜﻌب ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘل ،وﻫو ﺴﻌر ﻴﻨﺎﻫز ﻨﺼف ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب ﻤن ﻤﺎء اﻝﺒﺤر).(٢٤٧

وﺴﻴورد اﻝﻤﺎء ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ إﺴراﺌﻴل ﺤﺴب اﻝﺘﺨطﻴط اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ،ﻋن طرﻴق ﺒﺎﻝوﻨﺎت ﻀﺨﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺴﻌﺔ ﻜل
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘراوح ﺒﻴن  ٨٠٠أﻝف وﻤﻠﻴون م ،٣وﻫﻲ ﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك ،ﺘﺼﻤﻴم إﺤدى اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﻨدﻴﺔ ،وﻴﺘم
ﺠرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ﺒواﺴطﺔ ﺴﻔن إﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ،وﻴﺘطﻠب ﻫذا
إﻨﺸﺎء أرﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ وﻓﻲ إﺴراﺌﻴل ﻝﺘﺤﻤﻴل وﺘﻔرﻴﻎ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،وﻫو ﻤﺎ ﺴﺘﻘوم ﺒﻪ ﺸرﻜﺔ )ﺘﺎﻫﺎل(
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ) ،(٢٤٨ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻓﺸﻠت ﺒﺴﺒب إﺼرار إﺴراﺌﻴل ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﺴﻌر اﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب ١,٥
دوﻻر .وﻫذا ﻤﺎ رﻓﻀﺘﻪ ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٥م.
ﺒﻌد ذﻝك اﻗﺘرح اﻝﺠﺎﻨﺒﺎن أﻓﻜﺎ اًر أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﻘل اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻴﻬودﻴﺔ ﻋن طرﻴق أﻜﻴﺎس )اﻝﻤﻴدوﺴﺎ( وﻫﻲ

أﻜﻴﺎس ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻴﺤﻤل اﻝﻜﻴس اﻝواﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺘﺼل إﻝﻰ ﻏزة وﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ إﺴراﺌﻴل .وﻴوﻤﻬﺎ ﻗدر
اﻝﺨﺒراء أن ﺴﻌر اﻝﻤﺘر اﻝﻤﻜﻌب اﻝواﺤد ﻝن ﻴﺘﺠﺎوز  ٢٥ﺴﻨﺘﺎً .وﻜﺎﻨت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻫﻲ أﺤد أﺴﺒﺎب اﻝﺘﻘﺎرب اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ
اﻝﺘرﻜﻲ اﻝذي ظﻬرت ﺒوادرﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم ١٩٩٧م).(٢٤٩

وﻜﺎن ﻤﺼدر إﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻗد ﺼرح ﻗﺎﺌﻼ ":إن إﺴراﺌﻴل ﺘﻨظر إﻝﻰ ﻤﺸروع اﻝـ ) ،GAPﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻬدف إﻝﻰ
إﻨﺸﺎء  ٢٠ﺴداً ﺘرﻜﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات( ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم زاﺌد وﻫﻲ ﻤﺴﺘﻌدة ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺘﻘدﻴم اﻝﺨﺒرات واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﻴر اﻝزراﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع .ﻤﺎ زاﻝت اﻝدول اﻝﺜﻼث ﺘﻌﻤل دون اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﺘﻔﺎق
ﺜﻼﺜﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺘﺘﺤدد ﻓﻴﻪ ﺤﺼص اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻫﻲ ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،رﻏم دﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .ﺜﻼﺜﻴﺔ
ﻋددا ﻤن اﻝﺴدود وﻜذﻝك ﻓﻌﻠت ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺘﻲ رﻓﻌت ﻤﻨﺴوب اﻷزﻤﺔ
ﻤﻨذ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت  ..وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة أﻨﺸﺄت ﺴورﻴﺎ
ً
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إﻝﻰ ﺤد اﻝﻘطﻊ ﻤﻊ ﺘدﺸﻴن ﺴد أﺘﺎﺘورك واﻝﺒدء ﺒﻤلء ﺨزاﻨﻪ ﻋﺎم  ،١٩٩٠وﻜﺎﻨت أﺼﻌب ﻤرﺤﻠﺔ ﻫذﻩ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﺒﺘﻪ ﻤن
أﻀرار وﻤﺨﺎوف ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،ﻗﺒل أن ﺘﺘﻌﻬد ﺘرﻜﻴﺎ "ﻜﺈﺠراء ﻤرﺤﻠﻲ" ﺒﺘﻬدﺌﺔ ﻫواﺠس اﻝﺠﺎرﻴن
اﻝﻤﺤﻘﺔ).(٢٥٠
ﻜﻤﺎ إن إﺤﻴﺎء ﻤﺸروع "أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم" ٕواﺨراﺠﻪ إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝواﻗﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ ،ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻴﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن طرف،

وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد ،ﺘرﻜﻴﺎ ٕواﺴراﺌﻴل ،ﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ اﻝﻤﺸروع ﻤن رﺒط اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ واﻝﻐذاﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺄﻤن وﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫذﻩ
اﻝدول .
ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺼرح ﻓﻴﻪ أوزال إﻝﻰ اﻝﺼﺤف اﻝﻘطرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼً " :إن ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻴﺴت ﻝدﻴﻬﺎ أﻴﺔ ﻨﻴﺔ ﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ إﻝﻰ

إﺴراﺌﻴلٕ ،واذا ﻜﺎن ﻝدﻴﻬﺎ أﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺒر ﻤﺸروع "أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم"  ..ﻓﻲ
ﻫذا اﻝوﻗت وﺠدﻨﺎ ﺴﻔﻴر ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻜوﻴت ،ﺠوﻨﻴز أوزﻨﺎل ،ﻴﺼرح إﻝﻰ اﻝﺼﺤف اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ،١٩٩٠/٢/٢٣

ﻗﺎﺌﻼً" :إن ﺒﻼدﻩ ﺴﺘطرح ﻗرﻴﺒﺎً وﺒﺸﻜل رﺴﻤﻲ ﻤﺸروع إﺴﺘﺠرار ﻤﻴﺎﻩ ﻋذﺒﺔ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ ﻋدة دول ﻋرﺒﻴﺔ ،وذﻝك
ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن دراﺴﺔ اﻝﺠدوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘوﻗﻊ أن ﺘواﻓق ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع").(٢٥١

إذا اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻜﺜﻴرة ،واﻷﺨطﺎر ﻜﺒﻴرة ،ﺘﺘﻬدد ﺤﺎﻀر وﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ،وﻴﺠب اﻝﻌﻤل ﻝﺘﻔوﻴت اﻝﻔرﺼﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﻌدو اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد اﻷﻜﺒر ﻤن ﻜل اﻝﺘطورات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ).(٢٥٢

$%لא(دאא0א–א 9א 0
إن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﺘﻌﺎون طﺒﻴﻌﻲ ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ واﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝري
،وﺘدﻋﻴﻤﺎ ﻝﻔرض اﻝﺴﻼم ﺒﻴن اﻝﻌرب ٕواﺴراﺌﻴل ،ﻜﻤﺎ ﺘدﻋﻲ ﺘرﻜﻴﺎ  .ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ً
واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وأﻤﻨﻴﺔ ،ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘرﻜﻴﺔ – اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ،ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺤﺼول
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ،إذ ﺘﺤﺎول اﻷوﺴﺎط اﻝﺘرﻜﻴﺔ واﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ رﺒط
ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻼم ﺒﻴن اﻝﻌرب ٕواﺴراﺌﻴل ،ﻝﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎح واﺴﺘﻤرار ﻫذا اﻝﻤﺸروع اﻝﺘرﻜﻲ
اﻝطﻤوح،وﺘﺸﻜﻴل ﻗوة ﻹﺤداث ﺘطور ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒر ﺠرﻩ ﻝﺘﻬﻤﻴش ﻨظﺎﻤﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن أﺠل
ﺘﺤﻘﻴق ﻨظﺎم آﺨر ﺸرق أوﺴطﻲ،ﻴﻀم ﺒﻠداﻨﺎً ﻋرﺒﻴﺔ وﻏﻴر ﻋرﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄدوار ﻤؤﺜرة ﻋدة
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أطراف وﻗوى ﻏﻴر ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﺘﺼدرﻫﺎ إﺴراﺌﻴل ،وﺘؤدي ﺘرﻜﻴﺎ دورﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺒدﻋم ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
) .(٢٥٣وﻴﺤﻘق ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝدﻋوة اﻝﺘﻲ أطﻠﻘﻬﺎ )ﺸﻴﻤون ﺒﻴرﻴز( .ﻤﻌﺘﺒ اًر " أﻨﻪ ﻻ ﺘﺴوﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ دون اﻝوﺼول إﻝﻰ
ﺘﻌﺎون ﻤﺸﺘرك ﻤﻊ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤول ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ) .(٢٥٤وﻴﻬدف ﻫذا اﻷﻤر إﻝﻰ ﺨﻠق أرﻀﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ

إﺴراﺌﻴل ،وﺘﺜﺒﻴت وﺠودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴزﻋزع اﺴﺘﻘﻼل اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ وطﻤوﺤﻬﺎ اﻝوﺤدوي .ﻜﻤﺎ
ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻌل اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘواﺌم ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
اﻝﺘرﻜﻴﺔ واﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸؤون ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎر إذا ﻤﺎ ﺤدﺜت ﺘطورات ﺘﺘﻌﺎرض وﻫذﻩ
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  .وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﺘﻌﻤد إﺴراﺌﻴل ﺒﺎﺴﺘﻤرار ،ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ،وﻝﻘﺎءات ﻤﺴﺌوﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸرة
ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻷﺘراك ،إﻝﻰ زرع ﺒذور اﻝﺸك واﻝﺤذر اﻝﺘرﻜﻲ اﻝداﺌم ﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق) ،(٢٥٥ﺒﺈﺜﺎرة ﻤوﻀوع اﻝﻘدرات
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝدى ﺴورﻴﺎ ،وﻝدى اﻝﻌراق ﻗﺒل ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،أو ﺒﺘﺤرﻴك ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات وارﺘﺒﺎطﻬﺎ
ﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻤرد اﻝﻜردي ،أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝواء اﻹﺴﻜﻨدروﻨﺔ ،أو ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘرﻜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻌراق .
وﻻ ﺘﺨﻠو اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم ،ﻤن أﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻤرﻜز
اﺴﺘﻘطﺎب إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ،طﺎﻝﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻐرب .ﻓﻘد ﺼرح )ﺠﻴم دوﻨﻤﺎ(
ﻤﺴﺘﺸﺎر رﺌﻴس اﻝوزراء اﻝﺘرﻜﻲ ﻝﻠﺸؤون اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،أﻤﺎم ﻤؤﺘﻤر دوﻝﻲ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎم  ١٩٨٧ﻗﺎﺌﻼً :
) ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻰ أﻨﻪ ﺒﻤﺠرد أن ﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ اﻝدول ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻴن اﻝﺨطﻴن ،ﻓﺴوف ﻴﺴﺎﻋد ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ
)(٢٥٦

وﻀﻊ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ .وﻫذا ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘرﻜﻴﺎ

(.

ﻜﻤﺎ ﺘطﻤﺢ ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻜﺴب ﻓواﺌد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف ﻤﺸروﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻠم ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺄن
ﺘﻜون ﺴﻠﺔ ﻏذاء ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺄﺴرﻫﺎ ،وﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ رأي ﺒﻌض اﻝﺨﺒراء ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌﺸر اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
إﻨﺘﺎج اﻝﻐذاء

)(٢٥٧

ﻋﻨﺼر ﻤوازﻴﺎً ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ)،(٢٥٨
ﻤن ﺠﻬﺔ .وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
اً

ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻋﺎﺌدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻤﺸروع أﻨﺎﺒﻴب اﻝﺴﻼم وﺤدﻩ ،ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو ﻤﻠﻴﺎري دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎً ﻨظﻴر ﺒﻴﻌﻬﺎ اﻝﻤﻴﺎﻩ

ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﺘﺴﺘوردﻩ ﺘرﻜﻴﺎ).(٢٥٩
إﻝﻰ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﺴراﺌﻴل .وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ
ً
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وﻴﺤﺎول اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك ﺘﺤوﻴل ﺘرﻜﻴﺎ إﻝﻰ " دوﻝﺔ ﻤﺎﺌﻴﺔ " ﻜﻤﺼطﻠﺢ ﻤواز ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﻤدﻝول ﻝـ "دوﻝﺔ ﻨﻔطﻴﺔ ".
ﻓﻘد أﻝﻤﺢ اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك ﻏﻴر ﻤرة إﻝﻰ ﻤﺒﺎدﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ،وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ )
ﺴﻠﻴﻤﺎن دﻴﻤﻴرﻴل ( ﻓﻲ  ٢٤ﻴوﻝﻴو  ،١٩٩٢ﺒﻘوﻝﻪ  ):إن اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻫﻲ ﻤﻠك ﻝﺘرﻜﻴﺎ ،واﻝﻨﻔط ﻫو
ﻤﻠك اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻨﺤن ﻻ ﻨﻘول ﻝﻬم إﻨﻨﺎ ﻨرﻴد ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻲ ﻨﻔطﻬم ،ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨرﻴد أن ﻴﺸﺎرﻜوﻨﻨﺎ ﻓﻲ
)(٢٦٠

ﻤﻴﺎﻫﻨﺎ

(.

وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ،ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺨطط اﻝﺘرﻜﻴﺔ  -اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ إﻝﻰ إﻓراغ ﺴﻼح اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤن ﻤﺤﺘواﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﻤن ﻗوﺘﻪ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ واﻝﻀﺎﻏطﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ،دﻓﺎﻋﺎً ﻋن

اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ،ﻋﺒر إﺸﻬﺎر ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﺴﻼح اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ،اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤد ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻼح اﻝﻨﻔط
اﻝﻌرﺒﻲ وﻴﻘﻠل ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ،وذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ إﺴراﺌﻴل واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ .
وﻗد ﻜﺸﻔت ورﻗﺔ اﻝﻌﻤل اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ  -اﻝﺘﻲ ﻋرﻀﻬﺎ )إﺴﺤﺎق ﻝﻴﻔﻲ( وزﻴر اﻝﻨﻘل ورﺌﻴس اﻝوﻓد اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ
ﻤؤﺘﻤر اﻝﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر  - ١٩٩٦ﻋن ﻤﺸروﻋﺎت إﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋدة ،ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻠﻐل
ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺸروﻋﺎت ﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ أﺨرى ،ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤواﺼﻼت واﺘﺼﺎﻻت
وﺴﻜك ﺤدﻴد ﺘﻜون إﺴراﺌﻴل ﻤﺤورﻫﺎ وﺘﺸﻤل اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ واﻝدول اﻝﻤﺠﺎورة.
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صא)%ل :
ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒق ﺒﺎﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤـﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒـﻴن دول اﻝﺤـوض ،ﺤﻴـث ﺘﺤـدث ﻓـﻲ اﻝﺒداﻴـﺔ
ﻋن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴـﺎﻩ وﻤﻨﻬـﺎ اﻝـﺴﻠطﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ ﻫـو أﺴـﺎس اﻝﺤﻜـم اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ،اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤـﺸﺘرك ،
وﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ .
وﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺒﻤﻜــﺎن اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ أﻫــم اﻝﺨط ـوات واﻝﺤﻠــول اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺤــل اﻝﻤــﺸﻜﻠﺔ ﺤــﺴب رأي ﻜــﻼً ﻤــن دول

اﻝﺤوض ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻴﺘطرق اﻝﺤل اﻝﺴوري إﻝﻰ اﻷﻤور اﻵﺘﻴﺔ :
 -ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴورﻴون ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر دوﻝﻴﺎً .

 اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﺘﻠوﺜﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻗرار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن . اﻋﺘﻤﺎد ﺴورﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘ اررات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻠطرﻓﻴن .وﻗد ﺘﻤﺜﻠت ﺨطوات اﻝﺤل اﻝﺴوري ﻓﻲ اﻷﻤور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 أﻻ ﺘﻘوم ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴر أي أوﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘدﻓﻘﻬﺎ إﻝـﻰ اﻷ ارﻀـﻲ اﻝـﺴورﻴﺔ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘـﺔ اﻝطـرﻓﻴنﻤﻊ ﻋدم اﻹﻀرار ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺘدﻓﻘﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺘﺴرﻴب ﻤﻴﺎﻩ اﻝـﺼرف اﻝـﺼﺤﻲ واﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻤﻠوﺜـﺔ
إﻝﻰ ﻤﺠرى اﻝﻨﻬر ﻤﻊ ﻋدم ﺤﺠز اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝذي ﺴﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫﺒـوط اﻝﻤـﺴﺘوى اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻝﻠﻤﻴـﺎﻩ ﻤﻤـﺎ ﻴـؤﺜر ﻋﻠـﻰ
اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ .
أﻤﺎ اﻝﺤل اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻷﻤور اﻵﺘﻴﺔ :
ـﻼ ﻤــن ﺘرﻜﻴــﺎ وﺴــورﻴﺎ ﺤــول ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺤــل إﻻ أﻨﻬﻤــﺎ ﻤﺘﻔﻘــﻴن ﻋﻠــﻰ أن ﺤــل ﻗــﻀﻴﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒــﻴن
ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن اﺨــﺘﻼف ﻜـ ً
اﻝدوﻝﺘﻴن ﻫو ﺤﻼً ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً رﻏم اﻻﺨﺘﻼف واﻝﺘﻔﺴﻴر ﻝﻠﺤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .

دوﻝﻴﺎ ،ﻫذا ﺒﺠﺎﻨب أن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
أﻤﺎ اﻻﺨﺘﻼف اﻝواﻀﺢ ﻫو أن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻨﻬ اًر
ﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺎ وﻝﻴس ﻨﻬ ًار ً
ً
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤل ﻓﻨﻴﺎً ﺤﺴب اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻝﻴس ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن .

وﺘــرى ﺘرﻜﻴــﺎ ﻤــن اﻷﻤــور اﻝﻬﺎﻤــﺔ واﻝﻤــﺴﺎﻋدة ﻓــﻲ ﺤــل ﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻫــو اﻻﻋﺘ ـراف اﻝــﺴوري اﻝــﻀﻤﻨﻲ ﺒــﺴﻠﺦ ﻝ ـواء
اﻻﺴﻜﻨدروﻨﺔ وﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﻠف ﻤﻔﺎوﻀﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن .
وﻤــن اﻝﻤﻠﻔــت ﻝﻠﻨظ ــر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠ ــﺎل ﺒــﺄن ﺘرﻜﻴ ــﺎ ﺘــدﻋﻲ ﺒــﺄن اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌــﺎون وﻻ ﻴروﻨﻬ ــﺎ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠ ــﻀﻐط
ﺴﻼﺤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ﻨظ اًر ﻷن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻴﺎﻫﻬم وﻻ ﺤق ﻷﺤد ﻓﻴﻬﺎ .
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو
ً

إن ﻫــذا اﻝﺤــدﻴث ﻏﻴــر ﺼــﺤﻴﺢ ﻷن ﻨﻬــر اﻝﻔ ـرات ﻨﻬ ـ اًر دوﻝﻴــﺎً ﻴﺨــﻀﻊ ﻝﻠﻘ ـواﻨﻴن واﻷﻋ ـراف اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘــﺼﺔ ﺒﺘﻘﺎﺴــم

اﻝﻤﻴﺎﻩ .
أﻤﺎ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀم ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻌﺎﺼﻲ إﻝﻰ ﻤﻠف اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ووﻗف ﻜل أﺸﻜﺎل
اﻝــدﻋم اﻝــﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﻌﻨــوي ﻝﺤــزب اﻝﻌﻤــل اﻝﻜــردي ،ﺒﺠﺎﻨــب ﺤــل ﻤــﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔـرات ﺤــﻼً ﻓﻨﻴــﺎً ﺤــﺴب ﻤــﺎ ﻴرﺘﺌﻴــﻪ اﻷﺘـراك

أﻨﻔﺴﻬم .
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وﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻔــﺼل ﺘــم اﻝﺘﺤــدث ﻋــن ﺨطــر إﺴـراﺌﻴل وأزﻤــﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﻓــﻲ ﺤــوض ﻨﻬــر اﻝﻔـرات واﻝﻤﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻷطﻤــﺎع
اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ،وﻫـذا واﻀـﺢ ﻤـن ﺨـﻼل أﺤـﻼم وﻤﺘطﻠﻌـﺎت زﻋﻤـﺎء إﺴـراﺌﻴل ﻋﺒـر
اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺤﻴث ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻝﻜﻨﻴـﺴت اﻹﺴـراﺌﻴﻠﻲ ) ﺤـدود إﺴـراﺌﻴل ﻤـن اﻝﻨﻴـل إﻝـﻰ اﻝﻔـرات ( أي ﻤـن
ﻤﺎء إﻝﻰ ﻤﺎء ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻷردن وﺘطﻠﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺒﺤﺼﺔ ﻤن ﻨﻬر اﻝﻨﻴل ،وﻝﻜن ﻫذا
اﻷﻤر ﺼﻌب ﻷن ﻓﻠﺴطﻴن ﻝﻴس ﻤن دول اﻝﺤوض ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أطﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬر اﻝﻠﻴطﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن .
ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻴــرى اﻝﺒﺎﺤــث ﺒــﺄن ﻤــﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝــﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓــﻲ دول اﻝﺤــوض ﻴﺠــب أن ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﺤﺘـرام
ﺒﻨـ ً
ﻤﺒــدأ اﻝﺠ ـوار ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﺤﺘ ـرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺘﻘﺎﺴــم اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒــﻴن دول اﻝﺤــوض واﻝــدﺨول ﻓــﻲ
ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺎﺌﻴﺔ وﺘﻨﻤوﻴﺔ .
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א CCCC
ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤوض ﻨﻬر اﻝﻔرات ،وﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن
ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤن دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،وﺒﺴﺒب اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴن اﻝﺤدود اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘدﻓق
ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻓﺈن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﻤﻠك ﻤﻴزة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ دوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ دول اﻝﻤﺠرى واﻝﻤﺼب )ﺴورﻴﺎ ،
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ،ﻋﻨدﻤﺎ دارت ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة
اﻝﻌراق ( ،وﻗد ﺤﺎوﻝت ﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزة
ً

ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ  ،١٩٩١ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺤول ﻤﻜﺎن اﺴﺘﺨدام اﻝﺴدود اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠب اﻝﻤﻴﺎﻩ
)(٢٦١

ﻋن اﻝﻌراق ﻝدﻓﻌﻪ ﻝﻼﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻝﻜوﻴت

.

ﺘﺒوء ﻤرﻜز إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻜﻤﻬم ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻓﻘد أﻋﻠن اﻝرﺌﻴس
وﻝم ﻴﺨف اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك رﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ّ
اﻝﺘرﻜﻲ اﻝراﺤل أوزال ﺼراﺤﺔ ﻓﻲ اﺤﺘﻔﺎل اﻝﺒدء ﺒﺘﺨزﻴن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺴد أﺘﺎﺘورك ﻓﻲ  ١٣ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎم ،١٩٩١
ﻋﻨدﻤﺎ اﻋﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﺨطوة) :ﻤﻬﻤﺔ ﺠداً ﻋﻠﻰ طرﻴق ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﻘوﻴﺔ واﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴن ﻤﺼﺎف اﻝدول
)(٢٦٢

اﻝﻌﺸر اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم(

.

وأﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻓﻘد اﻋﺘﺒر وزﻴر اﻝدﻓﺎع اﻝﺘرﻜﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻼﺤﺎً اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎً ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل )ﺒﻴدﻨﺎ ﺴﻼﺤﺎن ﻝردع ﺴورﻴﺎ:
)(٢٦٣

اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻘوة اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ(

.

و ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﺘرﻜﻴﺎ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻜﺴﻼح ﺨطﻴر ﻓﻲ وﺠﻪ ﺠﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻌرب ﻫو ﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻪ ﻤن ﻗطﻊ اﻝﻤﺎء ﻝﻤدة
ﺸﻬر ﻜﺎﻤل ﻋن ﺴورﻴﺎ ،وﻜﺎن ذﻝك ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رﺴﺎﻝﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻻﻋﺘراف ﺒﻘﺒول دور إﻗﻠﻴﻤﻲ أﻜﺒر ﻝﺘرﻜﻴﺎ .
وﻤن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴﻼح اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺒﻴد اﻷﺘراك ﻓﻘد ﻝﻤﺢ اﻝﻤﺴؤوﻝون اﻷﺘراك أﻜﺜر ﻤن ﻤرة إﻝﻰ ﻤﺒﺎدﻝﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط ،وﻜﺎن آﺨر ﻫذﻩ اﻝﺘﻠﻤﻴﺤﺎت ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝرﺌﻴس اﻝﺘرﻜﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎن دﻴﻤﻴرﻴل ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻠوزراء
ﻓﻲ  ١٩٩٢ﻤن أن )اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻫﻲ ﻤﻠك ﺘرﻜﻴﺎ ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫو اﻝﻨﻔط ﻤﻠك ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ،
وﻨﺤن ﻻ ﻨﻘول ﻝﻬم أﻨﻨﺎ ﻨرﻴد ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻨﻔطﻬم ،ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨرﻴد ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻤﻴﺎﻫﻨﺎ().(٢٦٤
إن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﺴوف ﺘﺤدد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴورﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل
إﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎدﻝﺔ ﺘﻀﻤن ﻝﻜل دوﻝﺔ ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻻ
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وﺒﻨﺎء
ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺄن ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻬر اﻝدوﻝﻲ ،وﺘﻌﺘﺒر ﺴورﻴﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻝﻔرات،
ً
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت :

و /א :E0
 (١أظﻬرت اﻝدراﺴﺔ ﺤﺠم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،وﻫذا ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ دول اﻝﻤﺼب ﻤن
ﺨﻼل ﻤﺠرى ﺘدﻓق ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒب أزﻤﺎت وﺤرو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﺸﺎطﺌﺔ أو ﻋدم
اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﻴﺎﻩ .
ّ (٢ﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻜﻌﻨﺼر ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ دول اﻝﺤوض وظﻬر ﻫذا
ﺠﻠﻴﺎً ﻋﻨدﻤﺎ أﻗدﻤت ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ﻋﺎم  ١٩٩١ﻋﻠﻰ ﺴورﻴﺎ ،ﻤﻤﺎ أﺜر ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ
ﺘدﻓق اﻝﻤﻴﺎﻩ وأدى إﻝﻰ ﻗطﻊ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ ﻋن اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ دﻤﺸق وﺘﻀرر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ

وﻨﻔوق اﻵﻻف ﻤن اﻝﺜروة اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ .
 (٣أﺒرزت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄن ﺘرﻜﻴﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝدور ﻤرﻜزي إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺴﻼح
اﻝرﺌﻴس ﺒﻴد اﻷﺘراك ،وﻫذا ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ آﻨذاك ﺨﻼل ﻤﺸروع )ﺠﺎب( و)أﻨﺎﺒﻴب
اﻝﺴﻼم( ،ﺘورﻏوت أوزال ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل ):ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى ﻫذا اﻝﻤﺸروع ،ﻓﺈن ﻫذا ﻴدﻋم إﻝﻰ ﺤد
)(٢٦٥

ﻜﺒﻴر ﻤرﻜز ﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ(

.

وﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك أطﻤﺎع ﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻔرات ،ﻤﻊ اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ
ّ (٤
اﻝﻨﻬب اﻝﻤﻨظم ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت
اﻝراﻫن وﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺒﻬدف اﻻﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .
 (٥وﻗﻔت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ،وأن ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ واﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ
ﺒﺎت ﻤﺘوﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎج أﺴﻠوب اﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺔ أو اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻤوارد

اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت .

 (٦أظﻬرت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄن اﻝﺼراع ﻤن أﺠل اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝم ﻴﻌد اﺤﺘﻤﺎﻻً ﺒﺴﻴطﺎً طﺎﻝﻤﺎ أن ﻨﻘطﺔ اﻝﻤﺎء أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ

ﻤن ﻗطرة اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد واﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻨطﻘﺔ ،وﺘزداد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻘﻴداً إذا ﻋرف ﺒﺄن ﺸﻌوب اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ أزﻤﺔ ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ،إذ أن أﻜﺜر ﻤن  %٥٠ﻤن ﺴﻜﺎن اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ
ﻤﻴﺎﻩ أﻨﻬﺎر ﻻ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن أراﻀﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻬﺎ .
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/א" :
 (١ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺼدار
دورﻴﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻨﺸر وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر اﻝﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺒﺎت أو ﻨﺸرات
دورﻴﺔ ،وﺘﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻨدوات ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﺴﻨﺔ .
 (٢اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن
وﺘﺸرح ﺨطورة اﻷﻫداف اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ وﺨططﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻀرورة اﻝﺘرﻜﻴز
ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﺒرﻴﺔ ،ووﻀﻊ اﻝدراﺴﺎت واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ
اﻝﺒﻠدﻴن .
 (٣اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺠﻬود اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻓﻲ أﺒﺤﺎﺜﻬم اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ وﺘﻜﻠﻴف ﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن
ﻜﻼ اﻝدوﻝﺘﻴن أو ﻤن ﺨﺎرﺠﻬﻤﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث واﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔق واﻝوﺼول إﻝﻰ أﻫداف
اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن وﻨﺸر ﻫذﻩ اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت وﻓق ﻤﺎ ﻴرﺘﺌﻴﻪ ﺼﺎﻨﻌوا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن .
 (٤اﻝﺘوﺼل ﻤن ﺨﻼل ﻗرار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ)ﺘرﻜﻲ – ﺴوري( ﻗﻴﺎدي إﻝﻰ ﺤل داﺌم وﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝواء
اﺴﻜﻨدرون ،ﺘﻤﻬﻴداً ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ رﺴم اﻝﺤدود اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎدة ﻝﻜل دوﻝﺔ
ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ .

 (٥ﻴﻘﺘرح اﻝﺒﺎﺤث ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺤﻴﺔ واﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ،
ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺘﻐل اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ .
 (٦ﻴﻘﺘرح اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺒﻨﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح ﻤن
ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ ،وﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك وﺤﺴب اﻷوﻝوﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
إﺼدار ﺘﺸرﻴﻌﺎت وﻗواﻨﻴن ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﺘﺠﺎوزات وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤن ﻴﺨﺎﻝف ذﻝك .
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א)ط" :
 (١اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ  :ﻫﻲ " دراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻷرض ذات اﻝﻤﻐزى اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺒﺤﻴث ﺘرﺴم
اﻝﻤظﺎﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴطﺢ اﻷرض اﻹطﺎر اﻝﺠﻴوﺒوﻝﻴﺘﻴﻜﺎ اﻝذي ﺘﺘﺤرك ﻓﻴﻪ اﻷﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ "  ،أو ﻫﻲ
" اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﻨﻤو ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻨﻤوﻫﺎ ﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﻤﺎ وراء ﺤدودﻫﺎ "  ،أو
ﻫﻲ " دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠوك اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ " .
 (٢اﻝﻨﻬر اﻝﺘﻌﺎﻗﺒﻲ  :ﻨﻬر ﻴﺨﺘرق ﻓﻲ ﻤﺠراﻩ إﻗﻠﻴم دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر ﻤن دوﻝﺘﻴن ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ وﺘﻜون اﻝدول اﻝﻨﻬرﻴﺔ
ﻫﻨﺎ دوﻝﺔ ﻤﻨﺒﻊ أو دوﻝﺔ ﻤﺼب اﻝﻨﻬر أو دوﻝﺔ اﻝﻤﺠرى اﻷوﺴط ﻝﻠﻨﻬر ﻤﺜل ﻨﻬر اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴﺠري ﻓﻲ
أﻗﺎﻝﻴم ﻋﺸر دول إﻓرﻴﻘﻴﺔ .
 (٣اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺴﻨوي  " :اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﺨزان ﻋﻨد ﺒدء ﻋﺎم وﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻤن ﺘﺸﻐﻴل اﻝﺨزان " ،
أو " اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤدﻴن اﻷﻋﻠﻰ واﻷدﻨﻰ ﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨزون ﻓﻲ اﻝﺨزان ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﺎم ﻤن ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ " .
 (٤ﻤﺤطﺔ رﺼد ﻫﻴدروﻝوﺠﻴﺔ أوﺘوﻤﺎﺘﻴﺔ  :ﻤﺤطﺔ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﺼﺎد اﻝﻬﻴدروﻝوﺠﻴﺔ أوﺘوﻤﺎﺘﻴﺎ .
 (٥ﻤﻨطﻘﺔ اﻹﻤداد  :ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻜون ﻤﺼد اًر ﻝﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎء ﺴد ﺘراﺒﻲ .
 (٦ﺨط اﻝﻤﺠرى  :ﺠزء اﻝﻤﺠرى اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺘدﻓق ﻋﻠﻰ أﺸدﻩ .
 (٧اﻝﻤﺨزون اﻝﻤؤﻗت  :اﻝﺘدﻓق اﻝذي ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻘﻨﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻴﺨﺘزن ﻓﻴﻬﺎ ﻤؤﻗﺘﺎً .
 (٨اﻷﺤواض  :ﻗطﻊ ﻤن اﻷرض ﻤﺴﺘوﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘوﻴﺔ ﺘﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﺤواﺠز ﺘراﺒﻴﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ اﻝري إﻝﻰ
أن ﺘﻤﺘﺼﻬﺎ اﻝﺘرﺒﺔ .
 (٩ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﺨزﻴن  :ﺤﺠم اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼرﻓﺔ ﻤن ﻋﻤود رأﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺤﺎﻤل ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻗﺎﻋدﺘﻪ وﺤدة اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻬﺒط ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻤود ﺒﻤﻘدار وﺤدة اﻝطول .
(١٠

وﺤدة اﻝﺘﺤﻜم  :ﻨﺒﻴطﺔ ﻴﻤﻜن ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘدﻓق ﻤﻴﺎﻩ اﻝري ﺒﺎﻝﺘﻨﻘﻴط ﺤﺠﻤﺎً وزﻤﻨﺎً وﻓق ﺤﺎﺠﺔ

اﻝﺘرﺒﺔ ﻝﻠري .
 (١١ﻤﻘﻴﺎس ﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ  :ﺠﻬﺎز ﻝﻘﻴﺎس ﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨد ﻨﻘطﺔ ﻤﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﻌرف ﻋدد دورات اﻝﻔﻨﺎﺠﻴن
أو اﻝﻤراوح اﻝﻤﺘﺼﺎدﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻴﺎر ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن .
 (١٢اﻝﺴد  :ﻤﻨﺸﺄ ﻜﺒﻴر ﻴﻌﺘرض ﻤﺠرى اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺤﺠزﻫﺎ أو ﺘﻜوﻴن ﺨزان ﻝرﻓﻊ ﻤﻨﺴوﺒﻬﺎ أو ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻗﻨﺎة أو
ﻤﺠرى آﺨر أﺼﻐر ﻤﻨﻪ ،أو ﺨﻠق ﻋﻠو ﻫﻴدروﻝﻲ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝطﺎﻗﺔ أو ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻬر ﺒﺘﻨظﻴم
إطﻼق اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺨزوﻨﺔ .
 (١٣إﻋﺼﺎر  :رﻴﺎح ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺘﺘﺤرك ﺤرﻜﺔ ﺤﻠزوﻨﻴﺔ وﻴﻘﻊ ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ذات ﻀﻐط ﺠوي )ﺒﺎروﻤﺘري( ﻤﻨﺨﻔض
ﻗد ﺘﺘﺤرك ﻓﻴﻬﺎ رﻴﺎح اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﺤرﻜﺔ ﺤﻠزوﻨﻴﺔ .
 (١٤اﻝﻌﺠز  :ﻨﻘص اﻝدﺨل ﻋن اﻝطﻠب .
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 (١٥ﺘﻨﺎﻗص اﻝﺘﻬوﻴﺔ  :اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن ﺤﺠم اﻝﻬواء وﺤﺠم اﻝﻔﺠوات ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﺔ .
 (١٦درﺠﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻴف  :اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼرﻴف اﻝﻜﻠﻲ اﻝﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ
.
 (١٧اﻝﻌﻤق  :اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝرأﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﻗﺎع اﻝﺘرﻋﺔ وﺨط ﺴطﺢ اﻝﻤﻴﺎﻩ .
 (١٨اﻝﺠﻔﺎف  :ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﻨﻔﺎد ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ إﻤﺎ ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ اﻝﻤطر أو اﻝﻘﺼور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝري ،أو ﺒﺴﺒب
إزاﻝﺔ اﻷﺤراج أو اﻹﻓراط ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼﻴل أو ﺒﺴﺒب ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ  .وﻴﺘﻤﺜل
اﻹﻤﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﻔﺎف ﻤﺠﺎري اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺒﺤﻴرات ،وﻓﻲ ﻫﻼك اﻝﻨﺒﺎت ،واﻝﺘﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴب اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ
ﻝﻠﺘرﺒﺔ وﻏﻴر ذﻝك .
طوﻝﻴﺎ ﻓﻲ داﺨل ﺴد ﻤﺒﻨﻰ ﻤن ﻤﺎدة ﻤﻨﻔذة
 (١٩ﺤﺎﺠز اﻝﻤﻴﺎﻩ  :ﺠدار رﻗﻴق ﻤن ﻤﺎدة ﻏﻴر ﻤﻨﻔذة ،ﻴﻤﺘد
ً
 (٢٠اﻝﺘﺼرﻴف  :ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺎرة ﺒﻤﻘطﻊ ﻤﺴﺘﻌرض ﻤﻌﻴن ﻝﺘرﻋﺔ أو ﻤﺠرى ﻓﻲ وﺤدة اﻝزﻤن .
 (٢١ﺸدة اﻝﺘدﻓق  :ﻤﻘدار اﻝﺘﺼرﻴف ﻓﻲ وﺤدة ﻋرض ﻤﺠرى اﻝﻤﻴﺎﻩ .
 (٢٢اﻻﻨﺠراف  :ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘزﺤزح ﻗﺎرب اﻝﺘﺼرﻴف إﻝﻰ اﻝﺨﻠف ﺒﻔﻌل اﻝﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎس ﺴرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ.
 (٢٣اﻝﺜﻘب  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨرق ﺒﺎﻝﻤﺜﻘﺎب ﻝﻤﺎدة ﻜﺎﻝﺘرﺒﺔ واﻝﺼﺨر واﻝﻤﻌدن وﻏﻴر ذﻝك .
 (٢٤اﻝﺘراب  :اﻝﻔﺘﺎت اﻝﺼﺨري اﻝدﻗﻴق .
 (٢٥اﻝﺘدﻓق  :ﺘﻴﺎر ﻤن اﻝﻤﺎء أو ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻐرﻴن واﻝرﻤل  ...إﻝﺦ ،أو اﻝﺘﺼرﻴف أو ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ
ﻤﺠرى اﻝﻤﻴﺎﻩ .
 (٢٦ﻤﺤطﺔ اﻝﻘﻴﺎس  :ﻤوﻗﻊ ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺠرى اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺠﻬز ﺒﺎﻝﻤﻌدات اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻋطﺎء اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻨﺘظم ﻝﻠﺘﺼرﻴف .
 (٢٧اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴﺔ  :اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺸﺒﻊ واﻝﺘﻲ ﺘﻐذي اﻵﺒﺎر واﻝﻌﻴون واﻝﻘﻨوات .
 (٢٨اﻝﻬﻴدروﺠﻴوﻝوﺠﻴﺎ ) اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ (  :ﻓرع اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝذي ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻓﻌل اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴر
اﻷرض ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺤﺎت واﻝﺘرﺴﻴب ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اﻝظواﻫر اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒذﻝك .
 (٢٩ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﺸرب  :اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻝﻤواد اﻝراﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﺔ .
 (٣٠اﻝﺴرﻋﺔ اﻻﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ  :اﻝﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﺘﺼرﻴف ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠرى ﻤﻌﻴن اﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺎ أو اﻀطراﺒﻴﺎ وﻓق
اﻝظروف .
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اﻝﻤراﺠﻊ واﻝﻤﺼﺎدر
أوﻻً :اﻝﻌرﺒﻴﺔ:
 .١إﺒراﻫﻴم ﻋﻴﺴﻰ  :أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ -اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺤدﻴث  ،اﻝﻘﺎﻫرة.٢٠٠١ ،
 .٢إﺒراﻫﻴم ﻤﺤﻤد اﻝدﻏﻤﺔ :أﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،اﻝﻘﺎﻫرة . ١٩٨٧ ،
 .٣ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻌﻼ  :ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،دار اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٤ ،
 .٤أﺤﻤد ﺴوﺴﺔ ،ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﻀﺎرة وادي اﻝراﻓدﻴن ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝري اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻵﺜﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
و ازرة اﻝري ،دار اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ،ﺒﻐداد١٩٨٦ ،
 .٥أﺴﻴت ك .ﺒﻴﺴواس وآﺨرون :ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴد اﻝﺤﺴﻨﻴﺔ ،اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻜﺤق ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،ﻝﺒﻨﺎن.٢٠١٠ ،
 .٦ﺒﻨﺘر وﺠرز وﺒﻴﺘر ﻝﻴدون :اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات .
 .٧ﺒول ﺴﻴﻤون :ﺘرﺠﻤﺔ أﻤﺠد ﻋﺒد اﻝرازق وطﺎرق ﺨوري ،أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ،ﻋﻤﺎن. ٢٠٠١ ،
 .٨ﺘﻘﻲ اﻝدﺒﺎغ ،اﻝﻌراق ﻓﻲ ﻋﺼر ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،اﻝﻌراق ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،ﺒﻐداد - ١٩٨٣ ،ص . ٢١
.٩

ﺠﺎن ﺨوري  :دور اﻝﻌﻤل اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﺤث ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻨدوة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤول ﻤوﻀوع :اﻝﻤﻴﺎﻩ ودورﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﺘﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ دﻤﺸق ،ﺒﺘﺎرﻴﺦ -/١٧
. ١٩٩٧/١٨

 .١٠ﺠﺎن ﺨوري ،وﻋﺒد اﷲ اﻝدروﺒﻲ :اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ،وﺜﻴﻘﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺔ وﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼدر اﻝﻬﻴدروﺠﻴوﻝوﺠﻲ
ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺠﺎورة ،أﻜﺴﺎد ،روﺴﺘﺎس ،دﻤﺸق.١٩٩٠ ،
 .١١ﺠﻼل ﻤﻌوض  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻔرات ،اﻝﺘطورات واﻝﺠواﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ" ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة١٩٩١ ،م.
 .١٢ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻝدﻨﺎ ﺼورى  ،ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  ،دراﺴﺔ ﻫﻴدروﻏراﻓﻴﺔ وﻫﻴدروﻝوﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻨﺠﻠو ﻤﺼرﻴﺔ ١٩٦٩م .
 .١٣ﺠوﻴس ﺴﺘﺎر – داﻨﻴﺎل ﺴﺘول :ﺘرﺠﻤﺔ أﺤﻤد ﺨﻀر ،ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨدرة – اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺸراع
اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻜوﻴت.١٩٩٥ ،
 .١٤ﺠﻲ  .أ  .آﻝن وﺸﺒﻠﻲ ﻤﻼط :ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﻘوﺘﻠﻲ ،اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط .
 .١٥ﺤﺒﻴب ﻋﺎﺌب:اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻤراﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫرام ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٦ ،
 .١٦ﺤﺴﺎم ﺸﺤﺎدة  :ﻤوﻗﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﻤن ﻤﻨظور ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻤرﻜز اﻝﺠزﻴرة ﻝﻠدراﺴﺎت ،اﻝدار
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم ﻨﺎﺸرو ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،اﻝدوﺤﺔ ١٤٣٠ ،ﻫـ ٢٠٠٩ -م .
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 .١٧ﺤﺴن اﻝﻌﺘروزﻴن اﻝﻌﺎﺒدﻴن ﺴﻴد رزق  ،ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  ،اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ١٩٩٤م.
 .١٨ﺤﻤد ﺴﻌﻴد اﻝﻤوﻋد  ،ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط  ،دﻤﺸق دار ﻜﻨﻌﺎن ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر ١٩٩٠م .
 .١٩ﺤﻤدي اﻝظﺎﻫري  ،ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٩١م .
 .٢٠ﺨﺎﻝد ﻋزب :ﻜﻴف واﺠﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻨدرة اﻝﻤﻴﺎﻩ ،اﻝﺠﻴزة ٢٠١٠ ،اﻝﻘﺎﻫرة .
 .٢١داﻝﻴﺎ إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤد  ،اﻝﻤﻴﺎﻩ و اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  ،دراﺴﺔ ﻓﻲ أﺜر أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ وﻨﻤط اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝﺘرﻜﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ اﻝﻘﺎﻫرة . ٢٠٠٦
 .٢٢دﻋﺎء زﻜرﻴﺎ" :ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ" – ﺘﺤدﻴﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻝدار اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.٢٠٠٩ ،
 .٢٣رﻤزي ﺴﻼﻤﺔ  :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺼراع واﻝﺘﺴوﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﺘﻌﺎرف ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.٢٠٠١ ،
 .٢٤روﺒﻨس ﻓﻴﻠﻴب :ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻨﺠم ﺨوري ،دار ﻗرطﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،اﻝﻘﺎﻫرة،
.١٩٩٢
 .٢٥رﻴﺘﺸﺎرد ﻨﻴﻜﺴون" ،اﻝﻔرﺼﺔ اﻝﺴﺎﻨﺤﺔ"،ﺘرﺠﻤﺔ :أﺤﻤد ﺼدﻗﻲ ﻤراد ،اﻝﻘﺎﻫرة ،دار اﻝﻬﻼل.١٩٩٢ ،
 .٢٦زﻜرﻴﺎ اﻝﺴﺒﺎﻫﻲ  :اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،وأزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،دار طﻼس ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر ،اﻝطﺒﻌﺔ
اﻷوﻝﻰ ،دﻤﺸق.١٩٩٤ ،
 .٢٧ﺴﺎﻤر ﻤﺨﻴﻤر ،ﺨﺎﻝد ﺤﺠﺎزى :أزﻤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،اﻝﻌدد
 ،٢٠٩اﻝﻜوﻴت ،ذو اﻝﺤﺠﺔ ١٤١٦ه ،أﻴﺎر ١٩٩٦م.
 .٢٨ﺴد اﻝﻔرات ﻤن ﻤﻨﺠزات ﺜورة آذار :ﻤﻨﺸورات و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،دﻤﺸق.١٩٧٣ ،
 .٢٩ﺴﻠﻴم ﺤداد  ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ  ،ﺒﻴروت ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ١٩٩٤م.
 .٣٠ﺴﻤﻴر أﻤﻴن وآﺨرون :ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻌد اﻝطوﻴل،اﻝﺼراع ﺤول اﻝﻤﻴﺎﻩ ،اﻝﻘﺎﻫرة. ٢٠٠٥ ،
 .٣١ﺼﺒﺎح ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد ،وﻝﻴد ﻤﺤﻤود أﺒو ﺴﻠﻴم :اﻷﻤن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺎﺌﻲ. ١٩٩٨ ،
 .٣٢طﺎرق اﻝﻤﺠدوب  :اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ – اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ )اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ :اﻝﻤﻴﺎﻩ
واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ( ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد ) ،(١٨٨ﺘﺸرﻴن  ،١٩٩٤ﺒﻴروت .
 .٣٣ﻋﺎدل ﺒﺘرﺠﻲ  ،اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺤرب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ،ﺠدة ﻤطﺎﺒﻊ ﺴﺤر ١٩٩٧ ،م .
 .٣٤ﻋﺎدل ﺤدﻴدي :ﻝﻤﺎذا ﺨﺴرﻨﺎ ﻨﺼف ﻤﻠﻴون طن ﻤن اﻷﻗﻤﺎح ﺨﻼل اﻝﻤوﺴم اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺤﺴﻜﺔ ،ﻨدوة ﻋﻘدة ﻓﻲ
اﻝﺤﺴﻜﺔ ،ﻴوﻤﻲ .١٩٩٧/٧/٣١ – ٣٠
 .٣٥ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌﻘﺎﻝﻲ  ،اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨطر اﻝﻌﺠز وﻤﺨﺎطر اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ  ،اﻝﻘﺎﻫرة ﻤرﻜز اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ١٩٩٦م.
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 .٣٦ﻋﺒد اﷲ ﻋرﻋر  :ﺒﺤث ﻗدم إﻝﻰ اﻝﻨدوة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺤول ﻤوﻀوع :اﻝﻤﻴﺎﻩ ودورﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝوطن
اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﺘﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ دﻤﺸق ﺒﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٧/٢/١٨-١٧
 .٣٧ﻋز اﻝدﻴن ﻓودة  :ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم ،ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة١٩٧٦ ،م.
 .٣٨ﻋﻠﻲ ﺠﻤﺎﻝو  :ﺜرﺜرة ﻓوق اﻝﻔرات،اﻝﻨزاع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،رﻴﺎض اﻝرﻴس ﻝﻠﻜﺘب واﻝﻨﺸر ،واﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ،
ﺒﻴروت.١٩٩٦ ،
 .٣٩ﻋوﻨﻲ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴﺒﻌﺎوي :إﺴراﺌﻴل وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ،اﻹﻤﺎرات .
 .٤٠ﻓوزات ﻨﺒﻴل ﻨوﻓل  :اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،دﻤﺸق.١٩٩٦ ،
 .٤١ﻤﺠدي ﺸﻨدي  :اﻝﺼراع اﻝﻘﺎدم ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،دار اﻝﻤﻌﺎرف ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٢ ،
 .٤٢ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻋﻘﻠﺔ اﻝﻤوﻤﻨﻲ :اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻜﻴﺎن اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ .
 .٤٣ﻤﺤﻤد ﺸﻔﻴق اﻝﺼﻔدي  :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺜروة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ،و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺸﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ،ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤوﺴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
) ،(١٩٧١ – ١٩٦٧ﻤطﺒﻌﺔ و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ،دﻤﺸق ،اﻝﺠزء اﻝﺘﺎﺴﻊ.١٩٧٢ ،
 .٤٤ﻤﺤﻤد ﺼﺎدق إﺴﻤﺎﻋﻴل :اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺤروب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ،اﻝﻘﺎﻫرة. ٢٠١٢ ،
 .٤٥ﻤﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﻋوض اﷲ :اﻝﻤﺎء ،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب. ١٩٧٩ ،
 .٤٦ﻤﺤﻤد ﻨور اﻝدﻴن اﻝرﻓﺎﺘﻲ  :ﻤﺤﺎﻀرة ﺒﻌﻨوان :ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬر اﻝﻘرات ﺒﻴن ﺘرﻜﻴﺎ وﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق ،و ازرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺸﺎد
اﻝﻘوﻤﻲ ،ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤوﺴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ) ،(١٩٧١ – ١٩٦٧دﻤﺸق ،اﻝﺠزء اﻝﺘﺎﺴﻊ.١٩٧٢ ،
 .٤٧ﻤﺤﻤد ﻨور اﻝدﻴن :ﺘرﻜﻴﺎ ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻤﺘﺤول ،رﻴﺎض اﻝرﻴس ﻝﻠﻜﺘب واﻝﻨﺸر. ١٩٩٧ ،
 .٤٨ﻤﺤﻤود اﻝرﻓﺎﻋﻲ  :أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ" ،اﻝﻌﻠم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،اﻝﻌدد  ١٨/١٧ﻴوﻝﻴو ١٩٨٩
 .٤٩ﻤﺤﻤود أﺒو زﻴد :اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼدر ﻝﻠﺘوﺘر ﻓﻲ اﻝﻘرن  ،٢١ﻤرﻜز اﻷﻫرام ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٨ ،
 .٥٠ﻤﺤﻤود ﺨﻠﻴل  ،اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ و اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  ،اﻝﻘﺎﻫرة  ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ
١٩٩٤م .
 .٥١ﻤﺤﻤود ﺴﻤﻴر أﺤﻤد  ،ﻤﻌﺎرك اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط  ،اﻝﻘﺎﻫرة دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ  ١٩٩١ ،م
 .٥٢ﻤﻌد ﺒن ﺤﻀراء  :إﺴراﺌﻴل وﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ،دار ﻜﻨﻌﺎن ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر ،دﻤﺸق.١٩٩٨ ،
 .٥٣ﻤﻨذر ﺨدام  :اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ – اﻝواﻗﻊ واﻝﺘﺤدﻴﺎت ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت.٢٠٠٣ ،
 .٥٤ﻤﻨﺼور اﻝﻌﺎدﻝﻲ  :ﻤوارد اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﺼراع أم ﺘﻌﺎون ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة١٩٩٦ ،م.
 .٥٥ﻨﺒﻴل اﻝﺴﻤﺎن  :ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن اﻝﻔرات إﻝﻰ اﻝﻨﻴل ،دار اﻻﻋﺘﺼﺎم ،اﻝﻘﺎﻫرة ١٩٩٣ ،م .
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ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ،دار اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر،
 .٥٦ﻨﺒﻴل ﻓﺎرس :
ُ
.١٩٩٣
 .٥٧ﻨﺠﻴب ﻋﻴﺴﻰ وآﺨرون :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ج ،٢ﺒﻴروت. ١٩٩٤،
 .٥٨ﻨﺠﻴب ﻋﻴﺴﻰ وآﺨرون ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ج ،١ﺒﻴروت. ١٩٩٤ ،
 .٥٩ﻫﻴﺜم ﻜﻴﻼﻨﻲ  :اﻝﻌﻨف واﻝﻤﻴﺎﻩ :دراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﻠك ﺨﺎﻝد اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ،اﻝرﻴﺎض ،اﻝﻌدد  ،٢٨ﺼﻴف ﻋﺎم
. ١٩٩٢
 .٦٠و ازرة اﻝري :اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،دﻤﺸق ،ﺒدون ﺘﺎرﻴﺦ وﻻ ﻤﻜﺎن اﻝطﺒﻊ وﻻ رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ.
 .٦١وﻝﻴد رﻀوان  :ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ وﺘرﻜﻴﺎ ،ﺸرﻜﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ش .م .ل ،.ط ،١ﺒﻴروت. ٢٠٠٦ ،
 .٦٢ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻜور :ﺘﺨطﻴط ٕوادارة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ ،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ )ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ( ،اﻝﻤﻜﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،دﻤﺸق ،أﻴﺎر .١٩٩١

ﺜﺎﻨﻴﺎً /اﻷﺒﺤﺎث واﻝﻤﺠﻼت واﻝرﺴﺎﺌل :
 .١اﻝﻌﻤﻴد اﻝرﻜن ﺘرﻜﻰ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺴدﻴري " ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺼراع واﻝﺘﺴوﻴﺔ" ،رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
اﻝﻘوﻤﻴﺔ ،ﻤطﺎﺒﻊ اﻷﻫرام ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٧ ،
 .٢ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻴن ،اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻌﻠوم
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة.١٩٩٤ ،
 .٣أﺤﻤد ﻋﺒﺎس ﻋﺒد اﻝﺒدﻴﻊ ،أزﻤﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨﻴل ﻓﻲ اﻝﻔرات ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻌدد  ،١٠٤اﻝﻘﺎﻫرة ،أﺒرﻴل١٩٩١ ،م.
 .٤أﻨدرو ﻤﺎﻨﺠو" ،ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﻌرب ﺒﻌد ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ" ،اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد  ،٢٧ﻝﻨدن ،ﻴوﻝﻴو – ﺴﺒﺘﻤﺒر .١٩٩١
 .٥ﺤﺴﺎن اﻝﺸوﺒﻜﻲ :ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝوﺤدة )اﻝرﺒﺎط( ،اﻝﻌدد  ،٧٦ﻜﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎم ١٩٩١م.
 .٦ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺤﺴﻴﻨﻰ" ،اﻝﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﺴﺘور ،اﻝﻌدد  ٩ ،٦٤٥ﻴوﻝﻴو .١٩٩٥
 .٧ﺼﺒﺤﻰ ،ﻤﺠدي :ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﺘﻌددة اﻷطراف ،اﻝﻜراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻤرﻜز اﻷﻫرام ﻝﻠدراﺴﺎت
اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻴﻨﺎﻴر.١٩٩٢ ،
 .٨ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺴﻌﻴد" ،ﺘﻘدﻴم ﻤﻠف اﻝﺸرق اﻷوﺴط ﺒﻌد اﻝﺴﻼم ،ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ،اﻝﻌدد  ،١٠٥اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﻴﻨﺎﻴر .١٩٩٤ ،
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 .٩ﻋرﻓﺎن ﻨظﺎم اﻝدﻴن" ،ﺘرﻜﻴﺎ واﻝﻌرب ،ﺨﻠﻴط اﻝﻤﺎء واﻝزﻴت واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ واﻝﻌﺎدات واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝداﺌﻤﺔ" ،اﻝﺒﺎﺤث
اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد  ،٢٧ﻝﻨدن ،ﻴوﻝﻴو – ﺴﺒﺘﻤﺒر .١٩٩١
.١٠

ﻏﺴﺎن ﺸﻬﺎب  ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط  ،ﺒﻴروت ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺎﻤد اﻝﻌدد

١٩٩٢/٩/٨م .
.١١

ﻓرج ﺒن ﻻﻤﺔ ،اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺴوﻗﻴﺔ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝوﺤدة ،اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،

اﻝﻌدد  ، ١٩٩١اﻝرﺒﺎط اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ .
 .١٢ﻝﻤﻰ ﺼﺎدق ،اﻝﺜروة اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،وﺴد اﻝﻔرات ،اﻝﻌﻠم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،اﻝﻌدد  ،١٨ – ١٧ﻋدد ﺨﺎص ﻋن اﻝﺜروة
اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة ،ﻴوﻝﻴو .١٩٨٩
 .١٣ﻤﺤﻤد رﺴﻼن  ،اﻷﻤن اﻝﻤﺎﺌﻲ اﻝﻌرﺒﻲ  ،اﻝﺴﻌودﻴﺔ  ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤرس اﻝوطﻨﻲ ١٩٩٧ ،م .
 .١٤ﻤﺤﻤود ﻋﺒد اﻝﻔﻀﻴل" ،ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺸرق أوﺴطﻴﺔ – اﻝﺘﺼورات – اﻝﻤﺤﺎذﻴر – أﺸﻜﺎل
اﻝﻤواﺠﻬﺔ" ،اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ ،اﻝﻌدد .١٩٩٤ ،١٧٩
 .١٥ﻤﺤﻤود ﻓﻴﺼل اﻝرﻓﺎﻋﻲ :أﻫﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ" ،اﻝﻌﻠم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،اﻝﻌدد  ١٨/١٧ﻴوﻝﻴو
.١٩٨٩
 .١٦ﻤﺤﻤود وﻫﻴب اﻝﺴﻴد ،اﻝﺤﻘوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤول ﻤﻨﺎﺒﻊ دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻨﻴل ،و ازرة اﻹﻋﻼم  ،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎت ،اﻝﻌدد  ،٦٥اﻝﻘﺎﻫرة.
 .١٧ﻤﺼطﻔﻰ طﻼس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺘرآي -اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب ،اﻝﻌدد اﻷول ،دﻤﺸق
١٩٩٧
 .١٨ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﺤرج ،اﻝﻤﻴﺎﻩ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ -اﻝﺴورﻴﺔ -ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺴﻨوي اﻝﺜﺎﻨﻲ  ،اﻝدراﺴﺎت
اﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐداد١٩٩٧ ،
 .١٩ﻨﺠﻴب ﺒﺨﻴت ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝﺒﺤوث واﻝﺘوﺜﻴق ،اﻝﺒﻨﺎت ،اﻝﺠزء
اﻷول١٩٩٤،
 .٢٠ﻨﺠﻴب ﺒﺨﻴت ،ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝﺒﺤوث واﻝﺘوﺜﻴق ،اﻝﺒﻨﺎت ،اﻝﺠزء
اﻝﺜﺎﻨﻲ.١٩٩٥،
 .٢١ﻤﻨﻴب اﻝرﻓﺎﻋﻲ – ﻤدﻴر اﻹدارة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ( :،واﻗﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ﺴورﻴﺎ واﻝﻌراق
وﺘرﻜﻴﺎ ،ﻝﻘﺎء ﻤﻌﻪ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺼوت ﻓﻠﺴطﻴن ،دﻤﺸق ،اﻝﻌدد  ٢٤٠أﻴﺎر .٢٢ ،١٩٩٦
 .٢٢اﻷﻴﻜو ﻨوﻤﻴﺴت.١٩٩٠/٥/١٢ :
 .٢٣اﻝﺜورة :ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﺴورﻴﺔ ،دﻤﺸق.١٩٩٦/٣/٨ ،
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 .٢٤اﻝﺴﻔﻴر :ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ،ﺒﻴروت.١٩٩٠/١/١٩ ،
 .٢٥اﻝﺴﻔﻴر ،ﺒﻴروت.١٩٦٦/٤/٢٥ ،
 .٢٦اﻝﻔﺎﻴﻨﻨﺸﺎل ﺘﺎﻴﻤز.١٩٩٠/١/١٨ :
 .٢٧اﻝﻘﺒس :ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﻜوﻴﺘﻴﺔ ،اﻝﻜوﻴت.١٩٩٠/١/١١ ،
 .٢٨اﻝﻘﺒس.١٩٩٠/٢/٢٣ ،
 .٢٩أﻤﻴرة ﺤﺴن ،ﺸﺒﺢ ﺤرب اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴطل ﻋﻠﻰ اﻝﺸرق اﻷوﺴط ،اﻷﻫرام.١٩٩١/٤/٣٠ ،
 .٣٠ﺘﺸرﻴن ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﺴورﻴﺔ ،دﻤﺸق ،١٩٩٧/٢/١٨ ،ﺨطﺎب ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻗدورة رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب اﻝﺴوري
وﻜذﻝك ﻜﻠﻤﺎت رؤﺴﺎء اﻝوﻗود.
 .٣١ﺠﻤﻬورﻴﺔ. Cumhuriyet :١٩٩٥/١٢/١٠ :
 .٣٢داﻓﺎر.١٩٩١/٣/١٦ ،
 .٣٣دﻨﻴز ﺒﺎﻴﻜﺎل :ﻤؤﺘﻤر ﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ أﻨﻘرة.١٩٩٥/١٢/٣ ،
 .٣٤ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘرﻜﻴﺎ Turkish Daily News :اﻝﻨﺎطق ﺒﺎﺴم وزارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤراد ﺴوﻨﻐر.١٩٩٠/٢/١٥ ،
 .٣٥ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻤﻘدﺴﻴﺔ.١٩٩١/٤/٢١ ،
 .٣٦و ازرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺴورﻴﺔ :ﻨص ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄن ﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻝﻔرات ،واﻝﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﺼﺤف
اﻝﺴورﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ .١٩٩٦/٣/١٥
 .٣٧وﻜﺎﻝﺔ اﻷﻨﺒﺎء ﻓﻲ أﻨﻘرة .١٩٩٠/١/٣٠

ﺜﺎﻝﺜﺎً  :ﻤواﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨت
www.mfa.gov.tr
www.gab.gov.tr
www.Ubdp.Org

موقع وزارة الخارجية التركية
رئاسة مصلحة الجاب التركية
منظمة التخطيط الحكومية التركية٢٠٠٣ ،
وقع جريدة األھرام على اإلنترنت

http://www.ahram.org.eg/acpps/ahram/2001/1/1/read27.htm
www.Islameonlaine
طارق حسن السقا" ،المياه وزوال الدولة اليھوية" ،موقع إسالم أون الين،
/www.lebarmy.gov.lb/
مجلة الدفاع الوطني ،موقع الجيش اللبناني على االنترنت.
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